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 منظمة العمل الدولية

 
 االجتماع اإلقليمي األفريقي الثالث عشر

 AFRM.13/D.10الوثيقة:   5302كانون األول/ ديسمبر  0 -تشرين الثاني/ نوفمبر  03أديس أبابا، إثيوبيا، 

  

 تقرير االجتماع اإلقليمي األفريقي الثالث عشر

 االنتخابات والتعيينات

تشرين  03من الدولية في أديس أبابا، إثيوبيا،  قد االجتماع اإلقليمي األفريقي الثالث عشر لمنظمة العملع .1

 .5302كانون األول/ ديسمبر  0الثاني/ نوفمبر إلى 

لمنصب رئيس االجتماع  مجموعة الحكومات، بتقديم ترشيح وقامت ممثلة حكومة زمبابوي، بالنيابة عن .2

ماع باإلجماع معالي السيد عبد الفتاح عبد هللا حسن، وزير العمل والشؤون االجتماعية اإلقليمي، وانتخب االجت

في جمهورية إثيوبيا الديمقراطية االتحادية، لهذا المنصب. كما انتخب االجتماع باإلجماع السيد غريغوار 

نائباً للرئيس من أوونا )الكاميرون( نائباً للرئيس من مجموعة الحكومات والسيدة جاكلين موغو )كينيا( 

 مجموعة أصحاب العمل والسيد مودي غيرو )السنغال( نائباً للرئيس من مجموعة العمال. 

عيّن االجتماع أعضاء لجنة أوراق االعتماد التابعة له كاآلتي: ، 5332بالقواعد لالجتماعات اإلقليمية، وعمالً  .3

( والسيد المتحدة تنزانياجمهورية ب العمل، السيد م. خياط )حكومة، الجزائر( والسيد أ. ك. مليموكا )أصحا

 نكيواني )العمال، زمبابوي(. ج.

وأنشأ االجتماع لجنة صياغة إلعداد استنتاجات االجتماع. وضمت هذه اللجنة خمسة ممثلين عن الحكومات  .4

 :وهموخمسة ممثلين عن أصحاب العمل وخمسة ممثلين عن العمال، 

 نيجيريا، جمهورية تنزانيا المتحدة؛مصر، غابون، مالوي،  ممثلو الحكومات:

 . إ. الدويو )كوت ديفوار(، صموغو )كينيا(، السيد  .السيدة ج ممثلو أصحاب العمل:

 السيدة ف. فاال )جنوب أفريقيا(، السيدة ف. أواسي )غابون(، 

 السيد خ. الغرياني )تونس(؛

 ا(، غيرو )السنغال(، السيد غ. موتشا )بوتسوان .السيد م ممثلو العمال:

  ،السيد ب. نيتشالينتشالي )جنوب أفريقيا(، السيدة ث. لحرش )المغرب(

  .السيدة أ. م. أنياال أالغان )توغو(

.القواعد من 2عمالً بالمادة ، 5332القواعد لالجتماعات اإلقليمية، بعض أحكام العمل باالجتماع  علق .5
0

 

 

فيما يتعلق بسير أعمال لجنة صياغة استنتاجات االجتماع، بغية السماح  القواعدمن  00جرى تعليق العمل بالمادة    0

بشأن حق التحدث أمام  03القيام بمهامها على نحو فعال واتخاذ القرار بشأن أساليبها. كما جرى تعليق العمل بالمادة بلها 

 الحقوق: 5302 عام بعد ما سياق في أفريقيا في الالئق العمل" المستوى بشأناالجتماع فيما يتعلق بتنظيم الحوار رفيع 

، والمناقشات الخاصة في الجلسة العامة والجلسة الخاصة بشأن "ومستدام شامل نمو أجل من االجتماعي والحوار
 في االجتماعية اسةوالسي الجنسية متعددة المنشآت بشأن الدولية العمل لمنظمة الثالثي المبادئ إعالن وتطبيق تعزيز
 ، بغية السماح بمزيد من المرونة في تنظيم أعمالها.أفريقيا
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 الكلمات االفتتاحية

لثالثية الحاضرة في االجتماع وفي أديس أبابا. وشكر الحاضرين على بالوفود ا رئيس االجتماع اإلقليمي رحب .6

سبق أن استضافت إثيوبيا االجتماعين اإلقليميين األفريقيين العاشر والحادي قال إنه انتخابه رئيساً لالجتماع. و

ثالث على التوالي. وتفتخر بالتالي باستضافة االجتماع اإلقليمي األفريقي ال 5332و 5330عشر في عامي 

عشر. ويأتي هذا االجتماع اإلقليمي بعيد انعقاد مؤتمر تمويل التنمية، الذي استضافته إثيوبيا أيضاً وبعد اعتماد 

بوضع العمل الالئق ضمن تلك األهداف. وقد سلطت هذه المستجدات  5303أهداف التنمية المستدامة لعام 

 ولويات الداعمة لكافة األولويات اإلنمائية.الضوء على مركزية الحوار االجتماعي واعتبرته من أولى األ

لقد حققت البلدان األفريقية معدالت نمو اقتصادي عالية خالل العقد المنصرم، على الرغم من استمرار الفقر  .7

والبطالة. وكانت إثيوبيا من بين البلدان األفريقية التي توصلت إلى معدالت النمو العالية هذه. وبغية التصدي 

الرامية إلى  ،الخطة الثانية للنمو والتحول 5302مثل في استمرار الفقر، وضعت الحكومة في عام للتحدي المت

استحداث النمو االقتصادي المستدام والشمولي والغني بفرص العمل. ومن الممكن تحقيق نمو اقتصادي 

ت الزراعة عريض القاعدة من خالل التركيز على تحسين اإلنتاجية والقدرة على المنافسة في قطاعا

 والصناعة والخدمات.

والتحول، ال بد من تعزيز الروابط األمامية والخلفية القائمة بين  للنمو الثانية وبغية تحقيق أهداف الخطة .8

الزراعة والصناعة وتعزيز الصادرات والتحول الهيكلي للقطاع اإلنتاجي وتطوير البنية التحتية واستثمار 

لصغيرة والمتوسطة. ومن شأن مناقشات واستنتاجات هذا االجتماع رأس المال البشري ودعم المنشآت ا

اإلقليمي أن تمهد الطريق أمام تواجد منظمة العمل الدولية في أفريقيا في المستقبل. وإثيوبيا ممتنة للمساهمة 

 الكبيرة التي تقوم بها منظمة العمل الدولية من أجل تنمية أفريقيا.

بالوفود الحاضرة في االجتماع اإلقليمي. وأشار إلى إّن االجتماع لدولي المدير العام لمكتب العمل ا ورحب .9

 5302في أيلول/ سبتمبر  5303يأتي في وقت حاسم مع اعتماد برنامج التنمية المستدامة لألمم المتحدة لعام 

وبيا على وتزامنه مع االجتماع اإلقليمي للمؤتمر المعني بتغير المناخ في باريس. كما شكر رئيس جمهورية إثي

وعلى استضافته السخية للمكتب اإلقليمي  5302تنظيم مؤتمر األمم المتحدة لتمويل التنمية في تموز/ يوليه 

األفريقي لمنظمة العمل الدولية خالل السنوات العشر الماضية. وللتقرير الذي يقدمه المدير العام إلى االجتماع 

تقييم الخبرة  غرٌض مباشر يتمثل في ،وفير العمل الالئقنحو تنمية شاملة ومستدامة في أفريقيا بتبعنوان 

الذي اعتمده االجتماع اإلقليمي الحادي  ،5302-5332المكتسبة من برنامج العمل الالئق في أفريقيا للفترة 

، وفي التماس اإلرشاد من الهيئات المكونة لتحديد السبيل المستقبلي وتخطيط النشاط الذي 5332عشر في عام 

 - 5302ه منظمة العمل الدولية والذي سيفضي إلى االجتماع اإلقليمي المقبل المزمع عقده في عام ستضطلع ب

 العام الذي تحتفل فيه المنظمة بمئويتها.

في المائة مما كان  02لقد أحرز تقدم يعتد به: ففي المتوسط، يتمتع السكان في أفريقيا بمداخيل أعلى بنسبة و .11

؛ تنامت الطبقة 0222في المائة منذ عام  05جع الفقر المدقع بنسبة ؛ ترا5332عليه الوضع في عام 

المتوسطة في أفريقيا بنسبة النصف تقريباً، في حين ازداد مستوى تحصيل التعليم الثانوي بأكثر من النصف 

. والتكنولوجيا تفعل فعلها: فقد تضاعف عدد مستخدمي اإلنترنت في فترة ال تتعدى ثالث 5333منذ عام 

؛ وكان استحداث المنشآت أكثر دينامية في أفريقيا من غيرها من األقاليم. وأتت كل هذه العوامل لتدعم سنوات

وتمكنت القارة من اجتياز األزمة المالية  ،في المائة في المتوسط 5.2 ،في أفريقيا المطردعقداً من النمو 

م من هذا التقدم الجيد، لم تقَسم عوائد من أي إقليم آخر. وعلى الرغ على نحو أفضلالعالمية وأزمة الوظائف 

الدينامية االقتصادية الفعلية على نحو متساٍو، مع وجود عدد كبير جداً من المواطنين األفارقة الذين يستفيدون 

قليالً جداً، هذا إن استفادوا؛ وأداء النمو الذي شهدته أفريقيا مؤخراً، على قدر ما هو مبهر، إال أنه لم يولّد ما 

من فرص العمل الالئق. والعائد الكبير من التنمية المحتملة في صفوف الشباب األفريقي يعني أنه من يكفي 

إلى سوق  أشخاص جدد داخلين، سيكون على األقل شخص واحد من أصل كل ثالثة 5303اآلن ولغاية عام 

 20ستة أشخاص. وقامت واحًد لكل  بل خمسة وعشرين عاماً، شخصالعمل، أفريقياً. وكان يقابل هذا العدد، ق

ات التنمية الوطنية، يدولة عضواً في اإلقليم بإدماج العمل الالئق في استراتيج 25دولة عضواً من أصل 

 جاعلة بالتالي من برنامج العمل الالئق لمنظمة العمل الدولية برنامجاً ألفريقيا.

خطة العمل بشأن العمالة والقضاء عالن وإلا 5302وبيّن اعتماد قمة االتحاد األفريقي في كانون الثاني/ يناير  .11

على الفقر وتحقيق التنمية الشاملة، ما تحقق من التزامات ببرنامج العمل الالئق يعتد بها على المستويين 

اإلقليمي والعالمي. ودعت خطة العمل منظمة العمل الدولية إلى التعاون مع االتحاد األفريقي وغيره من 

 23على فترة  5300من خمس سنوات إلطالق برنامج القارة الطموح لعام  اتالشركاء ضمن برنامج أولوي
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، والذي يولي األولوية لتحقيق االزدهار في أفريقيا، استناداً إلى النمو الشامل والتنمية المستدامة المحققين سنة

 ،5302بعد عام  من خالل العمل الالئق. واعتمدت أفريقيا عموماً موقفاً مشتركاً بشأن برنامج التنمية لما

تحويل " وبالتالي لعبت دوراً مهماً في ضمان أن يكون العمل الالئق في صميم الوثيقة الختامية المعنونة

 االقتصادي النمو تعزيزمن هذه الوثيقة إلى  2وتهدف الغاية  ."5303عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 
والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع. باإلضافة إلى  للجميع، والعمالة الكاملة والشامل والمستدام المطرد

على الكثير من اإلحاالت اإلضافية إلى برنامج العمل  5303ذلك، تشتمل أهداف التنمية المستدامة لعام 
 الالئق. 

 دون تحول مخاطر ثالثة مشترك هدف وجود عدمو والتقنية اإلدارية القدرات وانعدام الموارد نقص ويشكل .12

 تخصيص وينبغي. والعالمية واإلقليمية الوطنية المستويات على ُحددت التي الالئق، العمل دافأه تحقيق

 المزيد إيالء وينبغي. العمل في األساسية والحقوق المبادئ احترام لتعزيز والدولية المحلية الموارد من المزيد

 البارز الحدث على الضوء العام المدير ويسلط. الهدف وحدة لتحقيق كوسيلة االجتماعي للحوار األهمية من

 التونسي واالتحاد للشغل التونسي العام االتحاد عمل وأصحاب لعمال للسالم نوبل جائزة منح في المتمثل

 .التقليدية والصناعات والتجارة للصناعة

 نموال هدف لتحقيق تحتاجه الذي المؤسسي بالدعم أفريقيا تزويد الدولية العمل منظمة استراتيجية وتستهدف .13

 االتحاد مثل األفريقية المؤسسات مع الشراكات تشكل الصدد، هذا وفي. الالئق العمل خالل من الشامل

 إلى بالنسبة حاسماً  أمراً  ،المتحدة لألمم التابعة ألفريقيا االقتصادية واللجنة األفريقي التنمية ومصرف األفريقي

 التي للمنظمة، المئوية الذكرى مع عشر الرابع ريقياألف اإلقليمي االجتماع وسيتزامن. الدولية العمل منظمة

 ذروتها ستبلغ حيث ،"العمل مستقبل" بشأن ومعمقة كبيرة تفكير بعملية لربطها الدولية العمل منظمة خططت

 لحثها األعضاء الدول جميع إلى خطاباً  العام المدير وسيوجه. الدولي العمل لمؤتمر( 5302) 032 الدورة في

 إلى نتائجها وستقدم. 5300 عام في كاملة ثالثية بمشاركة العمل مستقبل بشأن وطنية اتحوار إجراء على

 مؤتمر إلى تقريراً  بدورها ستقدم حيث ،5302 عام في إنشاؤها المزمع من المستوى رفيعة عالمية لجنة

 العدالة تحقيق في بواليتها للوفاء يلزم الدولية بما العمل منظمة وتزويد إعداد هو ذلك من والغرض. المئوية

 مئويتها إلى ستنتقل أنها إلى العمل، نظراً  عالم في وسريعة عميقة بتحوالت تتسم ظروف ظل في االجتماعية

 ومن الضروري إسماع صوت أفريقيا في هذه العملية. الثانية.

 على العمل أصحابمجموعة ل شكرها عن العمل أصحاب مجموعة من االجتماع رئيس نائبة وأعربت .14

 بين مثمر تعاون ألي تأييداً  مجموعتها أبدت وقد. ضيافتهم حسن على وشعبها إثيوبيا ولحكومة بها،انتخا

. أفضل تنفيذاً  5302-5332 للفترة أفريقيا في الالئق العمل برنامج تنفيذ أجل من والعمال العمل أصحاب

 توثيق بهدف ويستعرضه، 5332 عام منذ المحرز التقدم يقيّم الذي هو األول عشر الثالث اإلقليمي واالجتماع

 في االقتصادي للنمو القوي الضوء على المعدل آخرون متحدثون وسلّط. اإلقليم في للمنظمة القادمة األنشطة

 أفريقيا في الالئق العمل برنامج ويشكل. شامالً  وجعله المسار هذا على الحفاظ في التحدي وتمثل أفريقيا،

 مصرفو الدولي، البنك أجراها التي الدراسات من عدد إلى واستناداً . ستدامةالم التنمية ألهداف رئيسياً  مكوناً 

. الزراعي القطاع في ألفريقيا التنافسية الميزة علىالمتحدثة  شددت المؤسسات، من وغيرهما األفريقي التنمية

 لهجرةا وقضايا الشباب بطالة معالجة على المساعدة أجل من القطاع هذا في استثمارات توظيف وينبغي

 في للهجرة الرئيسية الجذرية األسباب الالئق العمل في العجز وأوجه البطالة واعتبرت. السلم على والحفاظ

 .أفريقيا

 والتمويل والمتوسطة الصغيرة والمنشآت الزراعية الصناعات لالستثمار األخرى المهمة المجاالت وشملت .15

 لرئيس لرؤية االهتمام إيالء وينبغي. االجتماعي واروالح والتدريب والمهارات والبنية التحتية الصغر بالغ

 كامالً  استغالالً  إمكاناتها استغالل أجل من أفريقيا في الزراعة تحويل في المتمثلة األفريقي التنمية مصرف

 بيئة تهيئة تسهيل شأنه من تنظيمي إطار وضع ينبغي ذلك، من وكجزء. أفريقيا في العمل فرص لخلق

 ترابط إقامة شأن ومن. البنى التحتية ضعف من اإلقليمي التكامل ويعاني. العمل رصف الستحداث مستدامة

 العمال نائبة رئيس االجتماع أن أكدت وأخيراً،. اإلقليمي التكامل تعزيز كثيراً  يشجع أن وزيادته سريع

 أن ثم، من م،عليه وأن الوطنية، التنمية برنامج إطار في المشتركة المصالح من عدد جمعهمب العمل وأصحاب

 .االجتماعيين الشركاء منتدى سياق في متضافراً  جهداً  يبذلوا

 واالقتصادية االجتماعية التنمية برؤية مجموعته إيمان عن العمال مجموعة من االجتماع رئيس نائب وأعرب .16

اقتصادي  عدل نموم أفريقيا حققت وقد. الطبيعية الموارد حيث من ألفريقيا الهائلة اإلمكانات إلى استناداً  للقارة

 من تتمكن أن قبل عديدة تحديات تواجه القارة ما فتئت ذلك، ومع. الماضي العقد خالل المائة في 2 نسبة بلغ

 ولم االستخدام، فرص من المائة في 0 التصنيع على قطاع ويستحوذ. الكاملة التنموية إمكاناتها تحرير
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 في 00 إلى 05 من أفريقيا في التصنيع نسبة ضتوانخف الالئق العمل فرص من يكفي ما المصانع تستحدث

 .عموماً  المائة

 التنمية وأهداف أفريقيا في الالئق العمل برنامج تنفيذ إلى أفريقيا تحتاج السلبية، الدوامة هذه من الخروج وبغية .17

 لةالشام التنمية تحقيق على كبير حد إلى القارة يساعدمن شأن ذلك أن و. 5300 عام وبرنامج المستدامة

 من العديد أن المؤسف ومن. الغاية هذه تحقيق أجل من قصوى أهمية االجتماعي الحوار ويرتدي. والمستدامة

 االتفاقيات بتنفيذ يتعلق فيما بالتزاماتها توأخلّ  تامة ممارسة االجتماعي الحوار تمارس لم اإلقليم في البلدان

 ،(22 رقم) 0252 التنظيم، حق وحماية النقابية يةالحر اتفاقية سيما وال الدولية، العمل لمنظمة األساسية

 (.22رقم ) 0252 الجماعية، والمفاوضة التنظيم حق واتفاقية

 كلمة خاصة يلقيها فخامة الدكتور موالتو تيشومي، 
 جمهورية إثيوبيا الديمقراطية االتحادية رئيس

بجميع الضيوف الوافدين التحادية فخامة السيد موالتو تيشومي، رئيس جمهورية إثيوبيا الديمقراطية ا رحب .18

شرف إلى إثيوبيا، قائالً إّن استضافة االجتماع اإلقليمي األفريقي الثالث عشر كمنصة للمناقشة والحوار لهو 

امتياز. والبنود المدرجة في جدول األعمال، بما فيها المسائل المتعلقة بالعمل الالئق واالقتصاد غير المنظم و

، العاملون الفقراء نسبة كبيرةأهمية كبرى بالنسبة إلى أفريقيا. ففي قارة يشكل فيها وعمالة الشباب، تتسم ب

يعيش عدد كبير منهم بأقل من دوالر أمريكي واحد في اليوم، من شأن العمل الالئق أن يسهم إسهاماً يعتد به 

بتنفيذ االستنتاجات في تحقيق النمو االقتصادي والتخفيف من حدة الفقر. وينبغي لألطراف كافة أن تلتزم 

المزمع اعتمادها في االجتماع اإلقليمي، وأن تدعم النتائج المتمخضة عن اجتماعات أخرى ُعقدت مؤخراً في 

الذي انعقد في  ،إثيوبيا، بما فيها خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث بشأن تمويل التنمية

التنمية تحقيق الفقر و القضاء علىتحاد األفريقي بشأن العمالة واالوخطة عمل وإعالن  ،5302تموز/ يوليه 

ة في أفريقيا. وينبغي للنمو في أفريقيا، الذي كان مرتفعاً في المتوسط، أن يترَجم إلى وظائف مجدية وأن شاملال

س التنمية يعزز التحول االجتماعي مع إيالء االعتبار الواجب للحماية البيئية. وترسي التنمية المستدامة أسا

الدائمة. وعلى ضوء ذلك، يبقى من الحيوي أن توضع آليات لحماية المستضعفين وأن يكون اإلنفاق العام 

مجدياً وأن تبَذل الجهود لصالح أفريقيا من أجل توفير التمويل المناسب لشبابها. ومن شأن ذلك أن يسهم إيجابياً 

 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يا إنجازات مهمة في سعيها إلى قطع أوصال البطالة والحد من الفقر وتحويل االقتصاد. وتعلق لقد حققت إثيوب .19

الحكومة أهمية خاصة على سياسات العمالة. وقد جرى إعداد وثائق إرشادية بشأن السياسة االستراتيجية. 

وخطة  5332-5332 وتضم هذه االستراتيجيات خطة التنمية السريعة والمستدامة للقضاء على الفقر للفترة

والتي ترمي إلى الوفاء باألهداف اإلنمائية لأللفية. ومن  5302-5303إثيوبيا الخمسية للنمو والتحول للفترة 

( أن ترشد الخطط اإلنمائية المستقبلية القائمة إلى حد كبير على 5شأن الخطة الجديدة للنمو والتحول )الخطة 

ل، مع تركيز واضح على ضمان أن تصبح إثيوبيا بلداً متوسط والتحوسبة من الخطة األولى للنمو الخبرة المكت

الدخل. وتشمل أولويات الحكومة العمل الالئق والتخفيف من حدة الفقر وتوفير الحماية االجتماعية والنشاط 

المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية في مكان العمل وتعزيز الحقوق والحوار االجتماعي. وتتسم الشراكة 

قائمة بين الحكومة ومنظمة العمل الدولية بطابع إيجابي كبير. وتقدم المنظمة إرشادات قيّمة في مجال القضاء ال

 على الفقر وتعزيز العمل الالئق من خالل عدد من المشاريع الناجحة الجارية في البالد. 

 حوار رفيع المستوى: العمل الالئق في أفريقيا في سياق 
 وق والحوار االجتماعي : الحق5102ما بعد عام 

 من أجل نمو شامل ومستدام

 الحقوق :5302 عام بعد ما سياق في أفريقيا في الالئق العمل" أجرى االجتماع حواراً رفيع المستوى بشأن .21

. وأدارت هذا الحوار مجموعة من المشاركين ترأسها رئيس "ومستدام شامل نمو أجل من االجتماعي والحوار

عبد الفتاح عبدهللا حسن، وزير العمل والشؤون االجتماعية، جمهورية إثيوبيا االجتماع، معالي السيد 

السيد موسى عمرو، مدير، قسم اإلدارة السديدة والهيكل الثالثي في  بإدارتهاالديمقراطية االتحادية، وقام 

 مكتب العمل الدولي. وضمت مجموعة المشاركين األشخاص التالية أسماؤهم:
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  ؛لمدير العام لمكتب العمل الدوليالسيد غاي رايدر، ا −

 ؛صديقي كالوكو، مفوض الشؤون االجتماعية، مفوضية االتحاد األفريقي ىالدكتور مصطف −

 ؛السيد كارلوس لوبيس، المدير التنفيذي، اللجنة االقتصادية ألفريقيا، التابعة لألمم المتحدة −

ستخدام والعمل والحماية االجتماعية، معالي السيد ويلي ماكياشي، نائب رئيس الوزراء ووزير اال −

 ؛جمهورية الكونغو الديمقراطية

معالي السيد منصور سي، وزير العمل والحوار االجتماعي والمنظمات المهنية والعالقات مع  −

 ؛المؤسسات، السنغال

 ؛السيدة ليندا كروميونغ، األمينة العامة، المنظمة الدولية ألصحاب العمل −

  .توالي، األمين العام، المنظمة المركزية لنقابات العمالالسيد فرانسيس أ −

 سنة عشرة الخمس مدى على مرات ثالث تضاعف األفريقي اإلجمالي المحلي الناتج إن لوبيس السيد وقال .21

 شموالً  أكثر المجتمع يجعل تحويلي نمو إلى حاجة في وأفريقيا. غير أّن المساواة لم تواكب هذا النمو الماضية،

 فمن األفريقية، القارة في توجد العالم في نمواً  األسرع العشرة البلدان من ستة أن حين وفي. الفقر من ويحد

من حيث توزيع منافع النمو،  المساواة انعدام من درجة أكبر من تعاني التي العشر الدول من ستة أن المؤسف

 االقتصادية الهياكل تسمح ولم. بلدانها من ديدالع في تزايد المساواة فيانعدام علماً أّن  أفريقيا، في أيضاً  توجد

 وتشكل. الطبيعية والموارد األولية السلع على كبير حد إلى القارة وتعتمد. األغلبية على بالفائدة عودي بأن للنمو

 في حين أنها المنظمة، العمالة من المائة في واحد وقد استوعبت الصادرات، معظم االستخراجية الصناعات

 والتصنيع الصناعة قطاع في العمل فرص استحداث إلى أفريقيا وتحتاج. الصادرات من المائة في 22 تمثل

 مليارين إلى يزداد أن المتوقع ومن نسمة، مليار بالفعل سكانها عدد بلغ وقد. يالشبابالمكسب  من واالستفادة

 الكبرى الغالبية وتعمل. لةعام قوة بأكبر تتمتع التي القارة منها يجعل أن ذلك شأن ومن. 5323 عام بحلول

 قطاع في العمل إلى حالياً  الشباب ويتجه. اإلنتاجية يعاني من انخفاض الذي الزراعي القطاع في العمال من

الرابط بين قطاعي  وهناك افتقار لفرص التصنيع. ويظل النمو في آخذ المنظم غير واالقتصاد الخدمات،

 من االقتصاد تحّول أن من ألفريقيا بد ال قدماً، المضي وبغية .البلدان معظم في ضعيفاً  الصناعة والزراعة

 والمراكز والمطارات والجسور الطرق وتعطي. االستهالك على استحداث النمو يعتمد حيث الحالي الوضع

 ومتكاملة شاملة خطة إلى حاجة وثمة. النمو في آخذة القارة بأن خاطئاً  انطباعاً  حديثاً  أنشئت التي التجارية

 وهناك افتقار للمعلومات. والتصنيع التحويلية والصناعة المضافة القيمة على التركيز من المزيد مع يقيا،ألفر

 بالقوى المتعلقة االستقصائية الدراسات من المائة في 23 قرابة أجريت حيث أفريقيا، في العمل المتعلقة بسوق

 إلى حاجة وهناك. السياسات صنع عملية أمام تحديات يطرح مما سنوات، عشر على تزيد مدة منذ العاملة

 اإلشادة وقت مضى وقد. االستخدام فرص وتوليد والفقر المساواة انعدام من الحدأجل  من التحويلي النمو

 .ملموسة إجراءات اتخاذ من بد وال باإلمكانات

 االتحاد في ضاءاألع الدول إلى بالنسبة أولوية يشكل الالئق العمل إنّ  كالوكو صديقي مصطفى الدكتور وقال .22

 التي الريفية، والقطاعات المنظمة غير القطاعات في أفريقيا في العمال من المائة في 23 وينشط. األفريقي

 أولوية المرأة، تمكين سيما ال الجنسين، بين المساواة قضايا تشكل وبالتالي،. والشباب النساء من أساساً  تتألف

 بهدف وذلك ،5302 عام في الموضوع هذا األفريقي االتحاد اعتمد الواقع، وفي. األفريقي لدى االتحاد

 برنامج وسبق. وشمولية متكاملة معالجة العمالة قضايا معالجة وينبغي. العمالة مجال في االختالالت معالجة

 البرنامجان هذان يكن ولم. معها توافقا ولكنهما المستدامة، التنمية أهداف المشترك األفريقي والموقف 5300

 الجديدة والشراكة الغوس عمل خطة إلى يعودان ألنهما أفريقيا إلى بالنسبة جديدين مؤخراً  المعتمدان يدانالجد

 مع الواقع تغيير إلى أديا وقد. 03وواغادوغو + 5305خطة عمل واغادوغو لعام و أفريقيا تنمية أجل من

تحتاج أفريقيا . استدامته يمكن ال ملكية بدون والنمو. السكان بين واسع نطاق على الفوائد تعميم ىعل التركيز

 الشركاء مع للعمل استعداده األفريقي االتحاد أبدى وقدعلى وجه اإللحاح إلى تنمية شاملة ومستدامة. 

 .البرنامجين هذين يذتنف في كفاءاتها من واالستفادة الدولية، العمل منظمة قبيل من التقليديين،
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. المستدامة التنمية أهداف تحقيق أجل من جهوداً  تبذل الحكومات معظم إن ماكياشي ويلي السيد وقال .23

 برنامج عن فضالً  المستدامة، التنمية أهداف لتنفيذ استراتيجية خطة وضعت الديمقراطية الكونغو فجمهورية

 مؤشرات ووضع وطنية إحصاءات إلصدار فعالة آلية استحداث إلى حاجة وثمة. العاملة اليد لتدريب وطني

 الخطة لتنفيذ واللوجستية التقنية المساعدة توفير إلى الدولية العمل منظمة دعت حكومته أن وأضاف. التنمية

 ولبناء العمل سوق معلومات إلصدار المؤسسية القدرات بناءدعم ل إلى حاجة ثمة أن كما. النتائج وتحقيق

 األفريقية للبلدان الدعم تقدم أن الدولية العمل لمنظمة وينبغي. البرنامج تنفيذ على جتماعييناال الشركاء قدرات

 فيما سيما ال بالتوعية، ذلك يقترن أن وينبغي. الدولية العمل اتفاقيات وتنفيذ العمالة وضع بتحليل يتعلق فيما

واقعاً  الالئق العمل وجعل تيجياتهماسترا صميم في العمالة وضع أجل من الدوليين، التنمية بشركاء يتعلق

 .العمالة قضايا على يكفي بما الدوليين التنمية شركاء بعض يشدد ولم. ملموساً 

 00يبلغ  بطالةمعدل  عن كشفت العمالة، عن جديدة ناتابي مؤخراً  نشر السنغال إن سي منصور السيد وقال .24

 القطاع في عامل ومليوني نشطين، غير أنهم على المصنفين السكان من المائة في 52 وجود مع المائة، في

. الهشاشة من وتحد البطالة تستهدف وشاملة فعالة استراتيجيات تضع أن للحكومات وينبغي. المنظم غير

 صلب في يكون أن وينبغي وتنفيذها، االستراتيجيات هذه وضع في رئيسية أداة االجتماعي الحوار ويشكل

 للعمال المساعدة تقديم وينبغي. المستدامة والتنمية المدى بعيدة اإلصالحات لتحقيق الحكومة تبذلها التي الجهود

 للمطالب العناية السنغال حكومة وأولت. المنظم القطاع إلى على االنتقال لمساعدتهم المنظم غير االقتصاد في

 .الحوار خالل من للتحديات التصدي عمليات وستستمر. البالد في للعمال المشروعة

 توفر جيدة ولوائح قوية، حكومة بوجود يبدأ أقوياء اجتماعيين شركاء وجود إنّ  كروميونغ ليندا يدةالس وقالت .25

 أجل من األهمية بالغة عوامل والطلب العرض قضايا وتشكل. التنبؤ على والقدرة والشفافية للحوار أساساً 

 أن إلى الحكومات تحتاج ،الطلب جانب وعلى. والدولي الوطني المستويين على فعال اجتماعي حوار إقامة

 الستحداث رئيسي كمحرك الخاص للقطاع المهم بالدور وتقر للنمو كمحرك األعمال قطاع بأهمية تعترف

 الصغيرة المنشآت تكتسيها التي األهمية إدراك جانب إلى مؤاتية، بيئة تهيئة من بد وال. العمل فرص

 للبلدان وينبغي. التنمية لدعم جيد تعليمي نظام عدادإ أيضاً  الضروري ومن. المشاريع تنظيم وروح والمتوسطة

 على التركيز ينصب أن وينبغي. العمل فرص تستحدث التي القطاعات تدعم وأن النسبية، مزاياها تحدد أن

 .رائداً  دوراً  والشباب فيها النساء تؤدي ،منظمة اقتصادات إلى منظمة غير اقتصادات من االنتقال

 المهني التدريب وتحسين المهارات، تناسق عدم معالجة إلى كروميونغ السيدة أشارت العرض، جانب وعلى .26

 التعلم عن فضالً  اللغوية، والمهارات االتصال ومهارات المعلومات وتكنولوجيا األساسية المهارات وتحسين

 مكان في ذلك في بما الحياة، مدى على والتدريب التعليم يستمر أن وينبغي. افتراضي عالم في العمل على

السيدة  ودعت. المعوقون العمال ذلك في بما المحرومة، الفئات على التركيز إلى حاجة وهناك. العمل

 وتوفير المشورة بشأن المسار العام للتوظيف وإرساء خدمات جيدة مرنة عمل سياسات وضع كروميونغ إلى

 .لألعمال اتيةؤم بيئة لتهيئة وكذلك األهداف، هذه تحقيق بغية أساسياً  أمراً  االجتماعي الحوار ويشكل. المهني

 افتقر وكلما. االجتماعية العدالة تحقيق في االجتماعي للحوار الحاسم الدور على أتوالي فرانسيس السيد وشدد .27

 اإلدارة مجال في سيما ال والسياسي، االقتصادي االستقرار عدم من البلدان عانت كلما الفعالية، إلى الحوار

 لمعالجة االجتماعي الحوار تتبنى أن واالقتصادي السياسي االستقرار إلى تحتاج التي دانللبل وينبغي. السديدة

 االستقرار عدم من حالة خلق فعال اجتماعي حوار إلى افتقارها ولكن بمواردها، غنية وأفريقيا. مشاكلها

. المتوسط بيضاأل البحر عبر أفضل الحياة أن يعتقدون والشابات الشبان جعل مما والسياسي، االقتصادي

 يوفرون الذين االجتماعيين الشركاء مع كثب عن تعمل وأن النقابية، الحركات تقبل أن للحكومات وينغي

 البلدان وفي. النقابية الحركة خالل من أفريقيا في واالستقالل الحرية تحققت وقد. واجتماعياً  سياسياً  توازناً 

 أسفر حيث االجتماعيين، الشركاء مع الحكومات تتعاون كينيا، مثل جيد، اجتماعي حوار بوجود تتسم التي

 خطط فرض عدم ضرورة السيد أتوالي على وشدد. الوطنية التنمية تحديات لمواجهة حلول تقديم عن ذلك

 العتماد الدولية العمل منظمة بذلتها التي للجهود تقديره عن وأعرب القارة خارج من أفريقيا على اقتصادية

 .2 الهدف سيما وال تدامة،المس التنمية أهداف

 توافقي بتشخيص القيام ضرورة أشار إلى ولكنه المشاركين، بين أي خالف وجود عدم العام المدير والحظ .28

 على رده ولدى. تغيير إلى تحتاج التي بالمجاالت يتصل وتحقيق تقارب فيما للقضايا المطروحة أمام أفريقيا

 على برحلة ذلك العام المدير شبه النمو، بخصوص أفريقيا بخبرة قلوبيس فيما يتعل السيد أثارها التي النقاط

 بمستويات النمو نمط اقترن وقد. تحطمه احتمال قطع مسافات طويلة ولكنه انحرف عن مساره مع قطار متن

 السلع شكلت ذلك، إلى باإلضافة. جامعاً  يكن ولم القطار متن على الجميع يسافر لم: المساواة عدم من عالية

 ولم. هش في وضع أفريقيا في النمو مسار يضع مما نهايته، على يشرف وهو وقود القطار، وقود اسيةاألس



 

 

7 AFRM-13th-D10-Report of the Meeting-[RELOF-151216-1]-Ar.docx  

 وهناك. الواقع تغيير إلى الحاجة بشأن اآلراء في توافق ثمة أن بيد. مستدامة وال مرضية العملية هذه تكن

 والحماية والمتوسطة يرةالصغ والمنشآت الريفي واالقتصاد التصنيع على والتركيز التشديد على إجماع

 وقد .المنظم االقتصاد إلى المنظم غير االقتصاد من واالنتقال االجتماعي والحوار المهارات وتنمية االجتماعية

 :التحديات، منها من عدداً  التحول هذا واجه

 السكان؛ من محدودة لمجموعة إال رئيسية منافع يقدم ال ولكنه عميقة، جذور الحالي للنموذج −

 التحول هذا إطار في أفريقيا موضع في النظر إعادة من بد التغير وال في آخذ العالمي القتصادا −

 الجاري؛

 الالزمة؟ الموارد كيف يمكن الحصول على −

 والمؤسسات؛ العمل أسواق ضعف −

 .الطاقة −

 السيد وةودع. تماماً  مبررة وهي جديدة،ليست ب الدولية العمل منظمة دعم على الحصول طلبات وقال إن .29

 العمل منظمة أقامت وقد. مراعاته وينبغي مهم ، أمرأفريقيا منومملوكاً  مستلهماً  وضع تهيئة إلى يأتوال

 التابعة ألفريقيا االقتصادية واللجنة األفريقي التنمية ومصرف األفريقي االتحاد مفوضية مع شراكات الدولية

 .الشراكة هذه تعزيز إلى جةحا وهناك. الشباب وعمالة الهجرة بشأن المتحدة لألمم

الضوء على ضرورة أن تتملك أفريقيا أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني  مدير الجلسةوسلط  .31

 والقاري، مشدداً مرة أخرى على ضرورة تغيير النموذج االقتصادي.

متحدثين على دعم برنامج مع كافة ال)وزير العمل والشباب وتنمية القوى العاملة( ممثل حكومة مالوي  واتفق .31

هدفاً. ويستلزم تحقيق هذه األهداف استثماراً في الموارد.  02وهو عبارة عن خطة طموحة ذات  ،5303عام 

هدفاً  02ولكن تحقيق األهداف البالغ عددها  ،مواردال علماً بأّن تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية تطلبّ 

مة من شأنه أن يتطلب مبالغ طائلة ال يمكن للحكومات جمعها والمنصوص عليها في أهداف التنمية المستدا

بمفردها. لذا من المهم إقامة شراكات، من قبيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة. كما تتسم المشاورات المكثفة والحوار االجتماعي باألهمية عند وضع خطط التنمية 

تنفيذها. وتشمل أهداف التنمية المستدامة عناصر واسعة ترتبط بالعمل الالئق ومن الضروري الوطنية و

 الحصول على دعم منظمة العمل الدولية وغيرها من وكاالت األمم المتحدة والشركاء.

قد أّن االجتماع اإلقليمي ينع )وزير الخدمة العامة والعمل والرعاية االجتماعية( ممثل حكومة زمبابوي وذكر .32

مؤخراً. ويطرح البرنامج  5300واعتماد برنامج عام  5303في مرحلة حاسمة، بعيد اعتماد برنامج عام 

وخطة عمل أفريقيا مساراً مثيراً للتحديات أمام الهيئات المكونة الثالثية. وال بد من اإلشادة  5303المتين لعام 

من أهداف التنمية  2في السعي إلى اعتماد الغاية  بالجهود التي يبذلها المدير العام والمكاتب اإلقليمية كافة

المستدامة، التي كانت في صميم اإلطار اإلنمائي، واجتثاث الفقر وتقوية السالم العالمي وتعزيز النمو 

المستدام. وفي إشارة إلى ديباجة دستور منظمة العمل الدولية، قالت الممثلة إّن "ال سبيل إلى إقامة سالم 

إذا بني على أساس من العدالة االجتماعية". غير أّن العدالة االجتماعية تتطلب تماسكاً  عالمي ودائم إال

اجتماعياً: على الهيئات المكونة الثالثية أن تعمل على نحو وثيق مع وكاالت وشركاء األمم المتحدة، بحيث ال 

 يبقى الحوار والحقوق مجرد مثاليات.

يق على تسهيل المناقشة رفيعة المستوى. وموضوع المناقشة مهم الرئيس والفرممثل الجامعة العربية وهنأ  .33

 0، والسيما األهداف 5303بالنسبة ألفريقيا، علماً أّن الدول العربية تواجه المشاكل نفسها. ويتسم برنامج عام 

يث من أهداف التنمية المستدامة بأهمية بالغة. وتضطلع منظمة العمل الدولية بدور مهم في أفريقيا ح 2و 2و

يشكل الشباب نسبة عالية جداً من السكان. وتوجه ممثل الجامعة العربية بسؤال إلى المدير العام لمعرفة ما إذا 

 كانت منظمة العمل الدولية قد قامت باستعراض لهذه المسألة وكيف ستقوم بتلبية التوقعات في أفريقيا.  

ي تحقيق نتائج ملموسة وإلى ضرورة وضع إلى أهمية الحوار االجتماعي ف حكومة الجزائر مندوب وأشار .34

آليات رصد وتقييم الستخالص الدروس من التجارب واإلنجازات. ويشكل التدريب المتواصل مجاالً آخر 

ينبغي إيالء االنتباه له. وذكر أّن االجتماع اإلقليمي األفريقي الثالث عشر يقدم منتدى دولياً لتقاسم الخبرات 

 قليم.القطرية في كافة أرجاء اإل
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إنه ينبغي إقامة حوار اجتماعي لمعالجة مسألة مصدر العمل. وال يمكن  مندوب العمال من الكاميرونوقال  .35

اعتبار شخص ما عامالً، ما لم يبلغ عتبة بعينها. فقطاع الحراجة، على سبيل المثال، يواجه مشاكل خاصة 

الجتماعي لضمان التوصل إلى توافق وطني ويعاني من تدٍن كبير في األجور. لذا ينبغي اللجوء إلى الحوار ا

 داخلي.

إعادة النظر في خطة الغوس من أجل دراسة مختلف جوانب الحوار  مستشار العمال من السنغال واقترح .36

االجتماعي. وتساءل عما يمكن أن يكون دور الشركاء االجتماعيين على المستوى الدولي، نظراً إلى أّن الدول 

ا يتعلق بأهداف التنمية المستدامة. وذكر أّن الحوار االجتماعي قيد اإلجراء وأّن تفرض خططها اإلنمائية فيم

الشركاء االجتماعيين يبذلون جهودهم لجعله ناجعاً. وأشار إلى ضرورة إرساء أطر متفق عليها من أجل 

 تسهيل الحوار.

أهداف العمال و على أهمية الحوار االجتماعي في أفريقيا لتحقيق أهداف المغرب مندوب عمال وشدد .37

حقق نتائج رائعة في مختلف المحطات، لهذا يتوجب على جميع المؤسسات الدولية  هذا المعطى .المقاوالت

والوطنية دعمه لبلوغ األهداف التي تحققت في قارات أخرى. وفي موضوع بناء التنمية وتمويل مشاريعها، 

، إضافة إلى المؤسسات المالية الدولية، ولكنه أكد المندوب على ضرورة مساهمة القوى االستعمارية السابقة

يتوجب كذلك االعتماد على التمويل الذاتي وعلى تكثيف التعاون الدولي، وخصوصاً تقوية التعاون الجنوبي 

  الجنوبي بين بلدان أفريقيا.

ات التي عن امتنانه لزمالئه الذين حصلوا على جائزة نوبل للسالم واإلنجاز مندوب العمال من تونس وأعرب .38

حققوها في مجال الحوار االجتماعي، مشيراً إلى أّن تطبيق العقد االجتماعي المتفق عليه في تونس يرتدي 

 أهمية كبرى وأّن األمن يبقى أساسياً للتنمية والنمو. وطالب بكل الدعم الممكن من أجل محاربة اإلرهاب.

اف التنمية المستدامة بدون القيام بتحليل بعض القلق إزاء حصول تقدم نحو أهد مندوب حكومة توغو وساور .39

مناسب لبرنامج األهداف اإلنمائية لأللفية. وأشار إلى ضرورة إجراء تحليل مالئم لألهداف اإلنمائية لأللفية، 

 يجري إدماجه في العمل الرامي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

االجتماعي في محاربة الفقر وتحقيق أهداف أخرى  أيضاً على أهمية الحوار مندوب العمال من السودان وشدد .41

من أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى ضرورة إرساء نتائج محددة إذا أريد اتخاذ إجراءات على أرض 

الواقع. وأثار المندوب مسألة معرفة ما إذا كان العمال واالتحادات في البلدان األفريقية يضطلعون بدور سلبي 

 يق األهداف اإلقليمية أو الوطنية.أو إيجابي في تحق

إّن ما من سبيل إلرساء حوار مجٍد بدون إرادة سياسية مالزمة. وتبقى مندوب العمال من نيجيريا وقال  .41

الخطط، في كثير من الحاالت، حبراً على ورق وال ينفذ إال القليل منها. وذكر أّن على الحكومات أن تتسم 

حوار االجتماعي، خاصة وأّن الحكومات المنتخبة حديثاً تتخلى عن الكثير باإلرادة السياسية من أجل تنفيذ ال

 من اإلجراءات واألهداف الموجودة، مع ما لذلك من أثر سلبي داخل البلدان. 

أّن الكثير من عمليات التدخل دعمت المكانة الرئيسية التي يحتلها الحوار السيد فرانسيس أتوالي  والحظ .42

ف التنمية المستدامة. ورداً على سؤال أثاره مندوب العمال من السودان، ذكر السيد االجتماعي في تحقيق أهدا

أتوالي أّن االتحادات في أفريقيا ممولة من العمال، خالفاً لبعض االقتصادات المتقدمة التي تكون االتحادات 

 دي حتماً دوراً إيجابياً.فيها ممولة من الحكومات. وبالتالي، فإّن االتحادات في أفريقيا حرة ومستقلة وهي تؤ

على أهمية االستثمار والحد من الضوابط وتمويل االبتكار والمنشآت الصغيرة السيدة ليندا كروميونغ  وشددت .43

والمتوسطة وتعزيز الحوار االجتماعي، ورأت أّن النهج الموحد لن ينجح وأنه البد من تصميمه وفقاً 

 قياس التقدم وضمان االستمرارية.لالحتياجات. كما أشارت إلى االفتقار لوسائل 

على الحاجة إلى نهج يقوم بشكل أكبر على النتائج، مع التركيز على الدور المهم الذي  السيد ماكياشي وشدد .44

يضطلع به الشركاء االجتماعيون في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وقال إّن هناك الكثير لتعلمه من المبادرات 

سات الجيدة. وشدد على ضرورة تعزيز العالقة القائمة بين منظمة العمل الدولية القطرية الناجحة والممار

 والبلدان المعنية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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مرة أخرى على ضرورة انتهاج الشمولية والعمل المتمحور حول الناس عند تنفيذ مختلف السيد كالوكو  وشدد .45

الدولي مؤتمر ال، حصيلة 5300، برنامج عام 03مل واغادوغو +صكوك السياسة العامة: إعالن وخطة ع

 تمويل التنمية.الثالث ل

مليون وظيفة. ولكن وفقاً  055إلى أّن الخطة العشرية نصت على استحداث السيد كارلوس لوبيس  وأشار .46

د آلية لسد الثغرة. مليون وظيفة، وبالتالي، البد من إيجا 25للوتيرة الحالية، لن تتمكن أفريقيا من استحداث إال 

وذّكر السيد لوبيس بضرورة إضفاء الطابع الصناعي في أفريقيا، حتى وإن كانت أرجاء أخرى من العالم 

تمضي نحو التنمية القائمة على المعارف. وأشار إلى أّن الوضع، مع ما يتصل به من مسائل تتعلق بالعالقات 

ر التعقيد. غير أّن المشكلة التي تعاني منها أفريقيا ليست التجارية والملكية الفكرية والنزعة الحمائية، كثي

مشكلة مالية. ويتمحور التحدي حول طريقة استخدام الموارد وإدارتها. والعوامل التالية مهمة لتحقيق النمو في 

 أفريقيا:

 تدنية؛زيادة تكاليف اليد العاملة في الصين وآسيا كانت باهظة جداً بالنسبة للصناعات اإلنتاجية الم −

 يمكن أن تكون أفريقيا السباقة في مجال الطاقة المتجددة، ما يمكنه أن يولّد وظائف خضراء؛ −

 أفريقيا نفسها عبارة عن سوق كبيرة والبد من توسيع نطاق التجارة الداخلية؛ −

لصدارة يمكن أن تحتل أفريقيا المركز األول في السوق العالمية من حيث التكنولوجيا، وسبق أن احتلت ا −

 في مجال الخدمات المصرفية عبر الهاتف والتأمين؛

 يمكن ألفريقيا أن تستخلص الدروس من اآلخرين.  −

إّن منظمة العمل الدولية في طور القيام بإصالح داخلي من شأنه أن يعزز قدرتها على تلبية  المدير العام وقال .47

لى كافة المستويات المحلية واإلقليمية والدولية، احتياجات هيئاتها المكونة. وأشار إلى ضرورة توفير اتساق ع

، مع التركيز على األهمية التي يتسم بها 5303وإلى الحاجة إلى اعتماد نهج متكامل في تقديم برنامج عام 

 الحوار االجتماعي في هذا الصدد. والبد من االستعاضة عن النُهج االنفرادية باستحداث شراكات جديدة. 

 : تقرير المدير العام بعنوانمناقشة عامة بشأن 
 نحو تنمية شاملة ومستدامة في أفريقيا 

 بتوفير العمل الالئق

 عرض التقرير من جانب المدير اإلقليمي ألفريقيا

تقرير المدير العام على االجتماع اإلقليمي األفريقي المدير اإلقليمي ألفريقيا في منظمة العمل الدولية عرض  .48

القسم الثاني من التقرير الذي تضمن استعراض برنامج العمل الالئق في أفريقيا على  مرّكزاً الثالث عشر، 

(. وقدم لمحة عامة عن تطور مفهوم العمل الالئق وعن وضع البرامج القطرية للعمل الالئق 5332-5302)

 .هدفاً  02 وتنفيذها. وكان برنامج العمل الالئق من أجل أفريقيا طموحاً وتضمن

مفصالً عن اإلنجازات وأوجه القصور الواردة في كل هدف من األهداف البالغ عددها  ويقدم التقرير عرضاً  .49

هدفاً. وهو يسلط الضوء على النجاحات التي حققها برنامج العمل الالئق من أجل أفريقيا على النحو  02

ن البلدان التالي: ُوضع استحداث الوظائف في صميم السياسات الوطنية في جميع البلدان؛ اعتمد الكثير م

حداً أدنى من نطاق الحماية االجتماعية للجميع، بمن فيهم األكثر استضعافاً، ومضت  تاألفريقية سياسات وسع

قدماً بالحوار االجتماعي والهيكل الثالثي ووسعت نطاقهما. وكان التصديق على االتفاقيات األساسية لمنظمة 

فعالة تدريجياً للقضاء على عمل األطفال والعمل  في القارة، وجرى وضع برامج شاملالعمل الدولية شبه 

لقارة، باستحداث في اط يدفع بالنمو االقتصادي المطرد الجبري كذلك. وكان القطاع الخاص المحلي النش

الوظائف لماليين الشباب. ويبلغ اآلن متوسط الناتج المحلي اإلجمالي للفرد في أفريقيا جنوب الصحراء أكثر 

على أنها دولة ذات دخل متوسط أو  25دولة أفريقية من أصل  52كي، مع تصنيف دوالر أمري 0033من 

 مرتفع، مع تزايد الطبقة الوسطى األفريقية.
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الكثير من أهداف برنامج العمل الالئق ولكن ال تزال أهداف كثيرة بعيدة التحقيق: تبقى بطالة الشباب تحقق و .51

منتشراً وما فتئ انعدام المساواة يتنامى، في الوقت الذي لم  مرتفعة في القارة وال يزال االقتصاد غير المنظم

وتغطية الحماية االجتماعية، على الرغم من  تطبيقاً منتظماً. معايير العمل المصدق عليها أصالً تطبق فيه 

؛ وفي العديد من البلدان األفريقية، يعاني الحوار شاملةتصبح بأشواط عن أن  تحسنها، ال تزال بعيدة

عي من التجزئة والتمثيل غير الكافي للشركاء االجتماعيين. وال تزال حكومات أفريقية كثيرة تفتقر االجتما

للقدرة المؤسسية على تنفيذ االلتزامات وإنفاذ التشريعات. ولكن هناك تحديات جديدة تؤثر في القارة، منها: 

والهجمات  ،ثاً عن قارات أكثر ثراءً تفشي وباء إيبوال وهشاشة الدول والهجرة الجماعية للشباب األفريقي بح

 اإلرهابية.

 مارداً وعلى الرغم من تلك التحديات، شرعت أفريقيا في تحول هيكلي من شأنه أن يطور القارة لتصبح  .51

في المستقبل. وهناك الكثير من الصناعات التي تعود أدراجها إلى أفريقيا، لتستفيد من القوى العاملة  اً اقتصادي

وتوافر الموارد الطبيعية وقرب كبرى أسواق المستهلكين واستمرار التحسينات في البنى الكبيرة والشابة 

التحتية واالتصاالت. ومن شأن التحول الهيكلي للقارة أن يستحدث فرصاً كبيرة من الوظائف وأن يوسع الحيز 

 المالي للبالد بشكل كبير من أجل تمويل البرامج االجتماعية. 

العام عوامل حاسمة من شأنها أن تسهل تنفيذ برنامج العمل الالئق من أجل أفريقيا، وقد حدد تقرير المدير  .52

 سيما: ال

 الملكية الوطنية للعملية اإلنمائية وااللتزام بها؛ −

 التمويل المحلي للعملية اإلنمائية باإلضافة إلى المساعدة اإلنمائية الرسمية واالستثمار األجنبي المباشر؛ −

مشتركة بين الوزارات وتحالفات متعددة أصحاب المصلحة وشراكات شاملة لدعم فرق عمل  ءإنشا −

 العمل الالئق؛

 واسعة النطاق وطويلة األجل بدالً من المشاريع التخصيصية؛ تدخلالتركيز على عمليات  −

 اإلقليمي في جميع أنحاء القارة. التكاملتسريع وتيرة  −

ف برنامج العمل الالئق بمفردها، ولكن عليها أن تقيم شراكة متينة ويمكن لمنظمة العمل الدولية أن تحقق أهدا .53

أن تتسق بشكل وثيق مع إعالن من  الستنتاجات االجتماع اإلقليمي الثالث عشر وال بدّ مع االتحاد األفريقي. 

 التنمية الشاملة، ومع برنامج عملتحقيق وخطة عمل االتحاد األفريقي بشأن العمالة والقضاء على الفقر و

، التي اعترفت بالعمل الالئق كمحرك أساسي للتنمية. 5303عام برنامج ومع  بشأن تمويل التنميةأديس أبابا 

تحقيق هدف العمل الالئق.  فيأن تشرك نظام األمم المتحدة اإلنمائي برمته  من لمنظمة العمل الدولية والبدّ 

هيئات المكونة الوطنية ملكية الل الالئق، تملكها والبد من تطوير جيل جديد من البرامج القطرية األفريقية للعم

موارد محلية. وينبغي أن يشمل ذلك أيضاً صياغة برامج إقليمية فرعية من تامة، وتكون ممولة إلى حد كبير 

 اق فيها. للعمل الالئق يكون إقليم أفريقيا السبّ 

 رـة التقريـمناقش

التي يتضمنها  لإلشارات. وأعربت عن تقديرها بالتقريرنائبة الرئيس من مجموعة أصحاب العمل  رحبت .54

بشأن أهمية روح تنظيم المشاريع والمنشآت المستدامة، فأصحاب المشاريع ليسوا بالقالئل في أفريقيا. ويمكن 

أن يؤدي أصحاب العمل دوراً مهماً في هذا الصدد من خالل تعزيز ثقافة تنظيم المشاريع. كما أعربت عن 

حلل ي والذيالكثير من منظمات أصحاب العمل  إليهالمؤاتية للمنشآت المستدامة، الذي تلجأ تقديرها لدليل البيئة 

التحديات المطروحة أمام قطاعات األعمال والتوصيات المقترحة. ويعترف التقرير بالحاجة إلى نمو شامل. 

 كلفة اليد العاملة لتجنب زيادة مفرط،زيادة الحد األدنى لألجور على نحو  فيغير أنه ينبغي توخي الحذر 

جعل أفريقيا غير قادرة على التنافس. وتتسم اإلنتاجية بأهمية قصوى وينبغي لمنظمة العمل الدولية أن تدعم و

إلنتاجية وإنعاشها. والبد من تعزيز قدرة منظمات أصحاب العمل بشأن لمراكز  إنشاءنمو اإلنتاجية من خالل 

ن، كي تسهم منظمات يجتماعية والسالمة والصحة المهنيتالحماية االالمسائل التقنية، من قبيل تحديد األجور و

أصحاب العمل في الحوار السياسي القائم على البينات. باإلضافة إلى ذلك، البد من تعزيز هيكلية منظمات 

أصحاب العمل، بدعم من منظمة العمل الدولية، لتشمل لجاناً فرعية وفروعاً تقنية على مستوى المقاطعات. 
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قى منظمة العمل الدولية الشريك الرئيسي لمنظمات أصحاب العمل في هذا الصدد. ويدعم أصحاب العمل وتب

صياغة وتطبيق البرامج القطرية للعمل الالئق، رغم وجود إمكانية لتحسين مشاركتهم، بما في ذلك من خالل 

ية للعمل الالئق اختصاصيي مكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل. ويمكن أن تكون البرامج القطر

 محركات ترمي إلى مساعدة النساء في رابطات قطاع األعمال وإلى تعزيز مد نطاق الحماية االجتماعية.

إّن االجتماع اإلقليمي ينعقد في سياق نمو اقتصادي سريع ينطوي على  نائب الرئيس من مجموعة العمال وقال .55

نفسه مع أهداف التنمية المستدامة المعتمدة مؤخراً  إمكانات كبيرة بالنسبة إلى أفريقيا، ويتزامن في الوقت

وبرنامج عام بشأن العمالة والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية الشاملة االتحاد األفريقي وخطة عمل وإعالن 

. وتوفر هذه 5332، من أجل عولمة عادلة وإعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية 5300

ية فرصاً كبيرة لتحقيق العمل الالئق. والمؤسف أّن أفريقيا ال تزال إقليماً يعاني من مواطن اإلعالنات السياس

وما فتئت  ،أشخاص من فقراء العالم يعيش في أفريقيا 5عجز هائلة في العمل الالئق: شخص واحد من أصل 

في المائة في عام  0أوجه انعدام المساواة تستمر والوظائف الهشة تتفشى وحتى األجور ارتفعت بأقل من 

. وبطالة الشباب مرتفعة وال تزال النساء يعانين من التمييز في العمل ومن العنف القائم على نوع 5305

الجنس في المجتمعات المحلية. وتوجه مجموعة العمال، على وجه االستعجال، نداًء إلى الهيئات المكونة لتلبية 

ئق. والبد من تعزيز الحوار االجتماعي الشامل للسماح للشركاء تحديات تحقيق العدالة االجتماعية والعمل الال

على  22ورقم  22االجتماعيين بالمساهمة في السياسات من خالل احترام اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 

أن تتبع سياسات اجتماعية واقتصادية محورها العمل الالئق.  من األعضاء  بد للدول وجه الخصوص. وال

تتمتع نقابات العمال بكامل الحرية في ممارسة حقوقها، بما في ذلك المفاوضة الجماعية. ويشير أن يجب و

من التقرير إلى عدد من األهداف المحققة، غير أّن بعض النتائج تبقى جزئية فقط. وكان من الممكن  5الجزء 

ج العمل الالئق من أجل أفريقيا. أمام تطبيق برنام الصعوبات الماثلةبشكل أكثر استفاضة إلى  يشيرللتقرير أن 

ويحدو المجموعة األمل أن تنبثق رسالة سياسية متينة عن االجتماع اإلقليمي. وعلى البرامج القطرية للعمل 

الالئق أن تكون حوافز للتغيير على المستوى الوطني، وينبغي لها أن تشرك الشركاء االجتماعيين على نحو 

 مدرجة فيها. ئقمبادئ العمل الالبحيث تكون منتظم 

العمل الالئق في خطة التنمية  أدرج إّن بلده)وزير العمل والضمان االجتماعي(  ممثل حكومة زامبياوقال  .56

الوطنية السادسة المراجعة وفي االستراتيجية الوطنية المعنية بإضفاء الطابع الصناعي واستحداث فرص 

يل تلك الوثائق فعمل الوطنية والمعنية بالعمالة بت. وتقوم سياسة سوق الع5300العمل، التي أُطلقت في عام 

السياسية الجامعة التي تراجعها حالياً الهيكليات الثالثية. ويجري التركيز على االستفادة إلى أقصى حد من 

تولّد إمكانات اليد العاملة الموارد البشرية والطبيعية والسعي سعياً حثيثاً إلى إرساء صناعات ومنشآت كثيفة 

الزراعة والبناء والتصنيع والسياحة. ويلقى الهدف الرامي إلى  اتمن حيث العمالة، السيما في قطاع كبيرة

دعماً من خالل الجهود المبذولة على المستويين  ،5300استحداث مليون وظيفة منظمة بحلول نهاية عام 

التعدين وتعزيز المبادئ الوطني والمحلي من أجل إقامة الروابط بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقطاع 

والحقوق األساسية في العمل. وفي قطاع البناء، تم وضع استراتيجيات التواصل لضمان تلبية الجميع لمعايير 

العمل الدنيا، بما في ذلك صغار المتعاقدين المحليين. ويجري توسيع نطاق برنامج التحويل النقدي االجتماعي 

كبر من المقاطعات وتخصيص ميزانية أكبر له. ويبقى مجلس العمل كل عام بإضافة مستفيدين جدد في عدد أ

، أنشئت لجنة الشراكة الثالثية 5302. وفي عام البلداالستشاري الثالثي الهيئة الرئيسية للحوار االجتماعي في 

قطاع. وتنشط زامبيا في تعزيز القدرات من هذا الذلك على الحقوق في العمل في  توركز ،لقطاع التعدين

ث مهارات التفاوض فيما بين الشركاء االجتماعيين، من خالل تنظيم ورش عمل، وذلك بغية الحد من حي

 خسارة الوظائف في قطاع التعدين. وكانت الحكومة التي استضافت المؤتمر اإلقليمي الفرعي المعني بتصديق

تشرين الثاني/ نوفمبر  02-02 البروتوكول الجديد لمنظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري )لوساكا، وتنفيذ

من أجل  23الرئيس، السيد ادغار شاغوا لونغو، على ترؤس الحملة " فخامة ( والذي وافق خالله5302

الحرية"، خير شاهد على الدور األساسي الذي تضطلع به زامبيا في إدارة الحملة المعنية بمكافحة العمل 

( بشأن هجرة اليد العاملة استجابة 5302-5300امبيا )وتوفر خطة العمل الوطنية الحالية في ز الجبري.

، وضعت زامبيا آلية إحالة وطنية 5305وطنية متعددة القطاعات للمكافحة والحماية والمقاضاة. وفي عام 

 ومبادئ توجيهية لحماية ضحايا االتجار ومساعدتهم.   

رنامج العمل الالئق من أجل أفريقيا، تحقق جميع أهداف بتأنّه لم  نائب الرئيس من مجموعة الحكوماتوالحظ  .57

على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها المدير العام والمنظمة في هذا الصدد. وحصل الكاميرون على دعم 

 منظمة العمل الدولية في تنفيذ برنامج العمل الالئق في أربعة مجاالت هي:

  



 

 

AFRM-13th-D10-Report of the Meeting-[RELOF-151216-1]-Ar.docx 12 

البرنامج  والتوقيع علىقانون العمل  ت مراجعةوجرالكثير من االتفاقيات جرى التصديق على المعايير:  −

 القطري للعمل الالئق على المستوى الوطني؛

 الحوار االجتماعي: أنشئت آليات متنوعة للحوار االجتماعي؛ −

الحماية االجتماعية: تعكف الحكومة على مد نطاق الحماية االجتماعية لتشمل أكبر عدد ممكن من الناس  −

 أمين؛من خالل نظام طوعي للت

العمالة: اعتُمدت خطة عمالة وطنية وأنشئت وكالة تعنى بتعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجرى  −

تعزيز العمالة للحساب الخاص والتدريب المهني وغير ذلك من المبادرات الكثيرة، بغية حفز استحداث 

 فرص العمل.

االنتباه إلى السياق الدولي واالقتصادي ة( )وزير التشغيل والشؤون االجتماعي ممثل حكومة المغرب واسترعى .58

الراهن والشائك الذي تؤججه النزاعات وانعدام االستقرار، مشيراً إلى السالم الهش والبطالة اآلخذة في الزيادة 

وتنامي هجرة اليد العاملة واالتجار بالبشر وتجارة المخدرات. وبغية التصدي لهذه التحديات، تحتاج أفريقيا 

إنمائية أكثر شمولية، وينبغي تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب. وقال إن الحكومة تدعم مضمون إلى سياسات 

التقرير وتوصياته. وينبغي دمج العمل الالئق في جميع البرامج والسياسات في أفريقيا. وقام المغرب بمراجعة 

لعمال المنزليين. كما أعد برنامجاً تشريعاته واتخذ عدداً من المبادرات لحماية العمال المستضعفين، من قبيل ا

التقاعد. الزيادة في منح للقضاء على الفقر ووضع استراتيجية للتشغيل وقام بتعزيز الحماية االجتماعية و

 وينبغي للبلدان األفريقية أن تقيم شراكات واسعة النطاق وأن تدعم منظمة العمل الدولية. 

 بأن العمل أصحاب وناشد. للهجرة رئيسي كعامل البطالة يتنام إلى كينيا من العمال عن المندوب وأشار .59

 لتعزيز االجتماعيين الشركاء إلى المساعدة تقدم بأن الدولية العمل ومنظمة لألجور األدنى الحد بزيادة يبادروا

 ية،الدول العمل لمنظمة األساسية االتفاقيات على وقعت قد كينيا أن من الرغم وعلى. الدولية االتفاقيات احترام

 .الموارد لتعبئة الجهود من المزيد تكريس وينبغي. تحترمها ال األمر واقع في فإنها

 حكومته أن الحضور)وزير العمل والعالقات الصناعية واستحداث العمالة(  ناميبيا من حكومي ممثل وأبلغ .61

 وهو ناميبيا في يالقطر البرنامج وضع وجرى. الشاملة التنمية على تركز التي" إدراج الجميع" سياسة تنفذ

 الحماية نطاق وتوسيع االجتماعي الحوار وتعزيز التنمية سياسات في الالئق العمل برنامج لتعزيز أداة يشكل

 أشدهم سيما ال العمال، لجميع الحقوق يضمن تنظيمي إطار وتوفير المستضعفة الفئات شمللت االجتماعية

 عامالً  52 يستخدمون الذين العمل أصحاب جميع جبرت التي التوظيف خدمات قوانين والعتماد استضعافاً،

 هذه وتهدف. في الوظائف ألغراض التعيين شواغر من لديهم عما العامة التوظيف إدارات إبالغ على وأكثر

 ضريبة وفرضت وطنية، إنتاجية وحدة ناميبيا واستهلت. العمل وسطاء تجاوزات معالجة إلى التشريعات

 المجاني والثانوي االبتدائي التعليم ووفرت المنزليين العمال لفائدة لألجور ىأدن حداً  واستحدثت التضامن،

 العمل ومعايير 5300 لعام األفريقي االتحاد برنامج سياسة إطار ضمن بأنشطتها ناميبيا وتضطلع. للجميع

 القضاء ىإل الحكومة وتسعى. الذاتية مواردها خالل من تنهض أن أفريقيا باستطاعة أن تعتقد وهي الدولية

 .5352 عام بحلول الفقر على

 كوسيلة مصر إلى بالنسبة الالئق العمل أهمية على)وزير القوى العاملة(  مصر من حكومي ممثل وشدد .61

 بصدد وهي المنظم غير االقتصاد لمعالجة مبادرات مصر ووضعت. البلد يواجهها التي التحديات على للتغلب

 مع العمل، سوق احتياجات يراعي للشباب اً تدريبي اً وبرنامج للشباب، وطنية عمل خطة وأعدت تنفيذها،

 .السلع تصدير من بدالً  المضافة، القيمة ذي اإلنتاج تشجع وهي. الزراعة على التركيز

 حكومته إن)وزير العمالة والعمل والتدريب المهني وصاحبات المشاريع(  القمر جزر من حكومي ممثل وقال .62

 بالتزاماتها لتفي للعمل وقوانين لوائح القمر جزر وضعت وقد. الالئق للعمل قطري برنامج على وقعت

 عام بحلول عمل فرصة 2333 الستحداث خطة وضع وتم. عمالها ولحماية الدولية العمل اتفاقيات بموجب

 من جزءاً  هذا ويشكل. الدولية العمل منظمة من بدعم للشباب، صندوق أنشئ الغاية، لهذه وتحقيقاً . 5300

 الدولية العمل ومعايير الالئق العمل القمر جزر وعززت. العمل فرص الستحداث الحكومية وارئالط خطة

 االجتماعية الحماية مجال في الدولية الصكوك على التصديق على وستعمل الدولية العمل منظمة من بدعم

 مواجهة في الصغيرة الجزرية للدول المحدد السياق خاص بشكل االعتبار بعين األخذ وينبغي. العمل وإدارة

 .المجال هذا في الدولية العمل منظمة تقدمه الذي بالدعم الحكومة وسترحب. المناخ تغير
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 الحاسمة األهمية على)وزير الدولة لشؤون العمل واإلصالح اإلداري(  السودان من حكومي ممثل وشدد .63

. أفريقيا يخص فيما المستدامة تنميةال أهداف حددتها التي واألهداف العام المدير تقرير في الواردة لألهداف

 إلى بالنسبة للنمو جديد نموذج إلى حاجة وثمة. أفريقيا مستقبل إلى بالنسبة حاسم أمر الالئق العمل أن كما

 السودان وحقق. 2 رقم هدفه مع الخصوص وجه وعلى ،5303 عام برنامج مع متسقاً  يكون بحيث أفريقيا،

 أو الثالثة األعوام مدى على المائة في 2 لبلوغ خطط وقد ،5305 عام في المائة في 0.2 نسبة بلغ نمواً 

 ويشجع. البطالة مكافحة في رئيسية استراتيجية الصناعي والتنويع االقتصادي التحرير ويشكل. المقبلة األربعة

 يعززو للمرأة المساواة يكفل بحيث - سكانه لجميع الالئق العمل تحقيق إلى يهدف الذي االستثمار السودان

 منظمة تقدمه الذي بالدعم الحكومة وسترحب. المنظمة المنشآت إلى المنظمة غير المنشآت من االنتقال عملية

 الناس لجميع يتسنى لكي المصالحة تعزيز على جاهداً  السوادان يعمل كما. المجاالت هذه في الدولية العمل

ويراجع السودان القوانين . المصالحة قتحقي أجل من االجتماعي الحوار واستهل. التنمية في المشاركة

 دستورال في عليه المنصوص النحو على ،والمرأة الرجل بين المساواة والتشريعات التي من شأنها أن تضمن

 .وطنيال

)وزير العمل والحوار االجتماعي والمنظمات المهنية والعالقات مع  السنغال من حكومي ممثل وأشار .64

 تشديد يؤيد إنه وقال. واالختالالت المساواة انعدام أوجه تسوده الذي الشامل العالمي الوضع إلىالمؤسسات( 

 الحقيقة، في تشكل، أفريقيا أن وأضاف. االجتماعي الضمان توفير إلى الحاجة على تقريره في العام المدير

 الوضع هذا لمعالجة إجراءات الحكومة واتخذت. كامالً  احتراماً  تحترم ال العمال حقوق ولكن للفرص، أرضاً 

 تحسين إلى الحكومة تسعى وبذلك،. العمال حقوق تعزي إلى الرامية السياسات الرئيس وعزز السنغال، في

 األربعة االستراتيجية األهداف إلى إجراءاتها في تستند حيث السكان، إلى بالنسبة والعمل المعيشة ظروف

. االجتماعي الحوار مجال في السنغال في خراً مؤ اتخذت التي المبادرات الرئيس وأيد. الدولية العمل لمنظمة

 .المجال هذا في الدعم تقدم أن الدولية العمل لمنظمة وينبغي

 يقدم التقرير أن إلى)وزير الخدمة العامة والعمل والرعاية االجتماعية(  زمبابوي من حكومي ممثل وأشار .65

 االتفاقيات على التصديق وحقق. للتفاؤل مجاالً  هناك أن توأظهر أفريقيا، في الالئق العمل برنامجل تقييماً 

 أنحاء جميع في االقتصادي، النمو رغم ذلك، ومع. الثناء تستحق أخرى إنجازات وثمة نجاحاً، األساسية

 انعدام المستدامة التنمية تحقيق دون تحول التي العوائق ومن. أفريقيا في متأصالً  الفقر يزال ال القارة،

 للعمل القطري البرنامج من الثالثة الجولة تنفيذ على االجتماعيون الشركاء كفيع زمبابوي، وفي. الشمولية

 بإنشاء ذروته ليبلغ الزاوية، حجر إطاره في الثالثي والهيكل االجتماعي الحوار يشكل يزال ال الذي الالئق

 لفائدة سيما ال االستخدام، فرص استحداث على العجز على التغلب في التحدي وتمثل. الثالثي التفاوض منتدى

 أن الحكومة وتعتقد. االقتصادي اإلدماج تحفيز إلى يهدف برنامجاً  لذلك، وفقاً  زمبابوي، ووضعت. الشباب

 .03+ واغادوغووخطة عمل  إعالن على يرتكز أن ينبغي الالئق العمل تحقيق إلى السعي

 وأبرز. الالئق العمل خالل من االجتماعية العدالة تحقيق أهمية على موزامبيق من حكومية مندوبة توشدد .66

 لفائدة استراتيجيات وضع على موزامبيق وتعكف. والمستدامة والشاملة االستراتيجية التنمية أهمية التقرير

 موزامبيق وضعت ،5302 نوفمبر /الثاني تشرين 52 وفي. والشباب النساء فيها بما المستضعفة، الفئات

 وضع على حالياً  الحكومة وتعكف الئقة، وظائف استحداث أجل من االستثمار لتشجيع وطني عمالة برنامج

 يتعلق فيما األوضاع لتحسين كبيرة جهود ذلتوبُ . الخاص لحسابهم للعاملين إلزامي اجتماعي ضمان نظام

 التنمية لتعزيز أساسي أمر االجتماعي والحوار. عام بشكل العمل وظروف النساء مشاركةو العمل بسوق

 عن الحكومة وأعربت الحوار، في المحافظات إلشراك استشارية لجنة وأنشئت. ئقالال والعمل المستدامة

 وأيدت. العمل إحصاءات وجمع االجتماعي الحوار لتعزيز الالزم الدعم الدولية العمل منظمة تقدم أن في أملها

 أن المشاركين جميع إلى وطلبت الالئق والعمل االجتماعية العدالة تحقيق إلى العام المدير دعوة موزامبيق

 .لإليدز العالمي اليوم في يفكروا

 العمال لتعليم مختلفة برامج السودان في العمال منظمات تنفذ كيف السودان من العمال عن المندوب وأوضح .67

 أهم في ممثلة العمال ومنظمة. الحكومة مع االجتماعي الحوار في وتشارك ،همحقوق عن الدفاع على للمساعدة

 القرار اتخاذ عملية في خاللها، من تشارك، وهي البلد، في المعنية الوطنية والهياكل والمؤسسات الهيئات

 سنوياً  مهرجاناً  السودان في العمال واستحدث. البلد في واالستخدام العمل مجال تمس التي القضايا بشأن

 الستثارة مختلفة طةوأنش ثقافية أحداث تنظيم خالل من إلحيائه سنة كل من مايو /أيار 50 يوم وُحدد للعمال،

 بشأن محددة دورات ونُظمت. عنها والدفاع العمال حقوق عن للتعبير دراسية حلقات عن فضالً  الوعي،

. االجتماعي للضمان أوسع تغطية وتوفير المنظم االقتصاد إلى واالنتقال والصحة، السالمة قبيل من مواضيع

 العمل لتعزيز معاً  الشركاء جميع وعمل. داماالستخ وزارة خالل من الحكومة مع اجتماعي حوار وأجري

 .الوطنية االقتصادية والتنمية الالئق
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 السنغال، في الخاص القطاع تمس التي القضايا من عدد إلى السنغال من العمل أصحاب عن المندوب وأشار .68

 جميع تشير حيث بالموارد، غنية أفريقيا أن من الرغم وعلى. المستدامة التنمية تحقيق على سلباً  تؤثر والتي

 إلى مسؤول والفساد. االستخدام فرص في نقصاً  تسجل تزال ال فإنها العالم، لبمستق باعتبارها إليها التقارير

. العمل فرص واستحداث الخاص القطاع وتنمية االقتصادية التنمية يعوق مما الوضع، هذا عن كبير حد

 الحوار خالل من الخاص القطاع تنمية دعم على الحكومات وتشجيع الفساد، لمكافحة جهود بذل وينبغي

 انفرادي وبشكل جمعياتها خالل من المرأة به تضطلع الذي الدور ةيأهمالمندوب  أبرز كما. االجتماعي

 من أكثر حالياً  تضم للمرأة جمعية تكوين دعمت السنغال، في الحكومة، أن والحظ مشاريع، كصاحبات

 الدولية العمل منظمة برامج وتشكل. الدولية العمل منظمة من بدعم جزئياً  ذلك تم إذ عضواً، 53.333

 .االجتماعيين الشركاء من معلومات على والحصول شموالً  أكثر نمو لتعزيز مهمة أداة الالئق للعمل القطرية

 جميع صميم في يكونا أن ينبغي الالئق والعمل المستدامة التنمية أن مصر من العمال عن المندوب وذكر .69

 الفقر تواجه تزال ال فإنها والمعادن، الطبيعية بالموارد غنية األفريقية القارة أن من الرغم وعلى. ميةالتن جهود

 القوى تبذلها التي الجهود إلى منه جزء في ذلك يعزى أن ويمكن. التنمية لتمويل الموارد كفاية وعدم

 اتحاد سيعقد ،5300 أكتوبر /األول تشرين وفي. الموارد هذه إلى الوصول سبل الحتكار السابقة االستعمارية

 وتعزيز الفقر بمكافحة الصلة ذات المواضيع بعض وسيتناول أفريقيا جنوب في اجتماعه يملاالعالنقابات 

 مناقشتها وينبغي متنامية ظاهرة تشكل الهجرة فتئت وما. االجتماعية الحماية نطاق وتوسيع الالئق العمل

 وينبغي. أوروبا باتجاه البلدان من وغيرها أفريقيا إلى مغادرة الناس من العديد ميل إلى نظراً  مهم، كموضوع

 - والبطالة الفقر - الحركة هذه وأسباب هذا، المهاجرين تدفق لوقف به القيام ينبغي ما على المناقشة تركز أن

 األدمغة جرةبه ذلك ويرتبط. االتجاه هذا من تحد أن شأنها من التي الفرص استحداث تعزيز إلى السبيل وكيف

 العدالة ونظم وقوانين المعرفة قلة من الجنسية متعددة الشركات بعض وتستفيد. األفريقية القارة على تؤثر التي

 من يحد مما المطاف، نهاية في العمال، وتستغل العمال نقابات تحترم وال. أفريقيا في المالئمة غير االجتماعية

 .الالئق العمل مستويات

 فرص استحداث مشكلة إلى النظر ضرورة إلى ديفوار كوت من العمل أصحاب عن المندوب وأشار .71

 تحقيق إلى تسعى أن من ألفريقيا بد ال وبالتالي،. ذاتها بحد إليها ال الديمغرافي، النمو سياق في االستخدام

 ة،واقتصادي اجتماعية سياسات وضع المهم ومن. المثال سبيل على الصين، من أعلى اقتصادي نمو معدالت

 المزيد تفعل أن الحكومات على يتعين لذا. العمل فرص واستحداث االقتصادي النمو إلى تؤدي يمكن أن

 .لديها خاصال قطاعال تقوية أجل من الموارد من المزيد وتوفير المنشآت لتحفيز

 وللنم كمحرك عادة الخاص القطاع يعتبر حين في أنه إلى ناميبيا من العمل أصحاب عن المندوب وأشار .71

 فرص استحداث على الخاص القطاع تشجيع في للغاية مهم بدور تضطلع الحكومة فإن االقتصادي،

 القطاع لمقترحات الواجب االهتمام وإيالء االجتماعي، الحوار خالل من ذلك تحقيق ويمكن. االستخدام

 اللوائح من دالح إلى يهدف وأن الخاص، القطاع تواجه التي المعوقات يتناول أن لحوارا وعلى. الخاص

 وينبغي ،"الجميع تناسب موحدة" اللوائح تكون أال وينبغي". ذكية" لوائح سن نحو يتجه وأن القيود، أو الكثيرة

 واللوائح األعمال تسجيل إجراءات قبيل من المختلفة، القطاعات تواجه التي الرئيسية القضايا تعالج أن

 العمال، وحقوق الدولية العمل معايير على اللوائح عراضاستينبغي أال يؤثر و. األراضي وقوانين التنظيمية

 المستدامة للمنشآت المؤاتية البيئة أداة تطبيق والبد من. الالئق للعمل القطرية البرامج مع يتمشى أن وينبغي

 منح قضية تعالج أن للحكومات وينبغي. القيود معالجة كيفية بشأن التوصيات وضعو األعمال بيئة لتقييم

 الخدمات الحكومة توفر أن والمنشآت الشركات عن فضالً  المواطنون، ويترقب. بحذر ضريبية إعفاءات

 الخدمات تقديم الحكومة على يسهل لكي التكاليف من نصيبهم الجميع يدفع أن وينبغي. تكلفة ولذلك الالزمة،

 .العامة

 يواجهونها التي والعوائق ماتهموإسها المسنين األشخاص دور المسنين لمساعدة الدولية الرابطة ممثل وأبرز .72

 ،شخص مليون 03 حالياً  العاملة القوى في المسنين األشخاص عدد ويبلغ. العاملة القوى في المشاركة في

 25و. كبيرة سكانية مجموعة منهم يجعل مما شخص، مليون 502 قرابة 5323 عام بحلول عدده وسيصل

عاماً، من القوى العاملة النشطة ال سيما في  02فوق سن  في المائة من المسنات، 00في المائة من المسنين و

 نالمسنو األشخاص ويسهمالقطاع غير المنظم. وبالتالي، هناك ضرورة اقتصادية بعدم استبعاد هؤالء العمال. 

 سوق في المساواة وانعدام قيوداً  يواجهون ولكنهم المعارف، ونقل الخبرات وتبادل االقتصادي، النمو في

 حقوق وانتهاك نسبياً  المنخفض والدخل السن، أساس على والتمييز الصحية، الحالة سوء عن جمةالنا العمل

 5305 االجتماعية، الحماية أرضيات توصية أحكام يطبقوا أن االجتماعيين للشركاء وينبغي. األراضيحيازة 

 أن أظهرت لتيا سيشل،و وناميبيا وموريشيوس بوتسوانا مثل األعضاء الدول ببعض أسوة ،(535 رقم)

. المائة في 033 نسبة تضاهي أن يمكن المسنين لفائدة االجتماعي والضمان التقاعدية المعاشات تغطية
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 األسري المستوى على أوسع فوائد تحققت التغطية، هذه إلى نظراً  أنه البلدان هذه من المستقاة النتائج وأظهرت

 يتوافق ذلك، إلى باإلضافة. بالمدارس اللتحاقا معدل تحسين قبيل من مجاالت في وحتى بل والمجتمعي،

 التنمية أهداف مؤشرات من عدد مع المسنين المقدمة إلى واإلعانات التقاعدية المعاشات نطاق توسيع

 حقوق ولحماية السن أساس على التمييز لمنع تشريعات سن إمكانية في ينظر أن االجتماع وعلى. المستدامة

 .العمر بحسب مصنفة بيانات األشخاص شمللت االجتماعية الحماية تغطية قنطا وتوسيع المسنين، األشخاص

إّن التنمية المستدامة في أفريقيا ينبغي أن تأتي من خالل الشمولية القائمة على مندوب حكومي من الجزائر قال  .73

خدمة التنمية  برنامج العمل الالئق. وأضاف أّن أفريقيا غنية بالموارد البشرية والمادية وترغب في وضعها في

الشاملة. وتضطلع منظمة العمل الدولية بدور رئيسي في مساعدة الدول األعضاء من أجل تنفيذ برنامج العمل 

 في الجزائرالالئق من خالل تقاسم أفضل الممارسات. وأدرج برنامج العمل الالئق في استراتيجية التنمية 

في المائة منذ تنفيذ سياسة العمالة.  03إلى  03لة من ويجري تنفيذه من خالل سياسة العمالة. وتراجعت البطا

وتم وضع الحوافز من أجل تسهيل االنتقال إلى السمة المنظمة، مع التركيز بشكل خاص على االقتصاد غير 

المنظم. وُصممت الحوافز الضريبية وغيرها من اإلصالحات اإلدارية من أجل تسهيل تعزيز العمل الالئق. 

وأخيراً، ذّكر المندوب بأن الجزائر تواصل تماعي الدعامة الرئيسية لتعزيز العمل الالئق. ويبقى الحوار االج

تقديم الدعم إلى التعاون بين بلدان الجنوب وأنها أتاحت أمام منظمة العمل الدولية وسائل تقاسم خبراتها في 

العمل الدولي في  كتبام لممجال الحوار االجتماعي والحماية االجتماعية من خالل اتفاق وقعه المدير الع

تشرين  05بسكرة، الجزائر، خالل االجتماع الثالثي الوطني الثامن عشر ) 5302تشرين األول/ أكتوبر 

ومن شأن المدرسة العليا للضمان االجتماعي التي فتحت أبوابها (. باإلضافة إلى ذلك، 5302األول/ أكتوبر 

بين بلدان الجنوب، ال سيما من خالل توفير التدريب لصالح أن تعزز التعاون  ،مؤخراً في الجزائر العاصمة

 الموارد البشرية في بلدان شمال أفريقيا وفي أفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية. 

بشأن التنمية  5305إلى تقرير أصدره مصرف التنمية األفريقي في عام  المغرب من العمال مندوب وأحال .74

نّف المغرب على أنه بلد أفريقي ضعيف من حيث التنمية المتكاملة. ورغم المتكاملة والمستدامة في أفريقيا، ص

ما حققه المغرب من نمو اقتصادي يعتد به خالل السنوات المنصرمة، لم تمتد آثار هذا النمو. ويبقى الحوار 

لف االجتماعي الوطني هشاً على الرغم من االتفاق الذي جرى توقيعه في أعقاب الربيع العربي. وهناك تحا

بين نقابات العمال التي تتفاوض جماعياً بغية ضمان الحقوق وتحقيق العمل الالئق. وقررت النقابات أن تكثف 

جهودها في الدفاع عن حقوق العمال وتعزيز الحوار االجتماعي، لمواجهة القرار القائم بتحرير األسعار بشمل 

تشرين  52جور وفي سياق الحرية النقابية. وفي كامل وتفكيك نظام المقاصة )تحديد األسعار( مقابل تجميد األ

، نظم العمال مسيرة في الدار البيضاء على أن تليها ذكرى شهداء الطبقة العمالية 5302الثاني/ نوفمبر 

، ومن ثم إضراب 0225كانون األول/ ديسمبر  2المغربية الذين ثاروا في وجه السلطة االستعمارية في 

سمبر. ومن شأن أي تدابير أخرى محتملة أن تعتمد على رد الحكومة إزاء كانون األول/ دي 03وطني في 

 مطالب العمال.

على وجهة نظر المدير العام لمكتب العمل الدولي بشأن المنشآت مندوب أصحاب العمل من تشاد  ووافق .75

دة للشباب المستدامة في أفريقيا. والبد من االستثمار لضمان الشمولية واالستدامة. وينبغي توفير المساع

المتخرجين من الجامعات على استهالل مشاريعهم. ويتمثل تحٍد واحد في افتقار هؤالء الشباب للحد األدنى من 

. واالستثمار في الصغريالموارد الضرورية لتحقيق هذا الغرض، بما في ذلك افتقار الحصول على التمويل 

دم توصية متينة مفادها أنه ينبغي للحكومات أن الشابات والشبان لهو استثمار حق. وينبغي لالجتماع أن يق

في المائة من انعدام القدرة على التسديد.  53توفر القروض من هذا النوع، حتى ولو كانت هناك عتبة تبلغ 

في المائة من السكان في االقتصاد غير المنظم، من الجدير المخاطرة باالستثمار في  23ومع استخدام 

 رية والريفية على السواء. الشباب، في المناطق الحض

إّن أفريقيا تحتاج إلى تنمية شاملة )وزير العمل والشباب وتنمية القوى العاملة( ممثل حكومي من مالوي  وذكر .76

ومستدامة من خالل العمل الالئق. وأشاد باإلنجازات التي حققتها منظمة العمل الدولية والدول األعضاء في 

ريقيا، مشيراً إلى أّن بالده تؤيد المبادئ والحقوق األساسية في العمل. وكثف تنفيذ برنامج العمل الالئق في أف

هذا البلد جهوده لتنفيذ معايير العمل الدولية، السيما االتفاقيات األساسية الثماني. ومن شأن مالوي أن تضمن 

والتمييز والعمل إنفاذ األحكام التشريعية وتنفيذ خطط العمل بشأن فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز 

الجبري واالتجار وعمل األطفال، إلى جانب إطالق برامج بشأن الهجرة العادلة. وكان من شأن وزارة العمل 

والشباب وتطوير القوى العاملة أن اتخذت إجراءات محمودة على نطاق واسع، ترمي إلى تعزيز العمل الالئق 

ميزانية الوطنية. والحكومة ممتنة للدعم الذي تقدمه مما أفضى إلى زيادة األموال المخصصة للوزارة في ال

منظمة العمل الدولية لخطتها المعنية بتطوير المهارات. وتقدم الحكومة الدعم المالي من خالل توفير رأس مال 

بدء النشاط واألدوات والتجهيزات بغية تعزيز العمل للحساب الخاص لدى المتخرجين. وقد حققت مالوي 
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في تنفيذ برنامجها القطري للعمل الالئق وفي إدماج مسائل العمالة واليد العاملة في استراتيجية تقدماً يعتد به 

النمو والتنمية الخاصة بها. وما فتئ البلد يستثمر في حزم الحماية االجتماعية من أجل تعزيز اإلدماج 

د إطالق مجلس العمل االجتماعي من خالل برنامج األشغال العامة والتحويل النقدي االجتماعي. وأعي

 االستشاري الثالثي لتعزيز الحوار االجتماعي. 

إلى مواطن العجز الهائلة في )وزير، الوزارة االتحادية للعمالة والعمل(  نيجيريا من حكومي ممثل وأشار .77

يتسم بها  العمل الالئق في أفريقيا وما يصاحبها من ارتفاع البطالة والبطالة الجزئية، وبالتالي إلى األهمية التي

موضوع االجتماع. وقد أظهرت نيجيريا التزامات قوية في تحقيق برنامج العمل الالئق في أفريقيا وأحرزت 

تقدماً يعتد به في ردم هوة المهارات. ومن خالل العمل مع المجلس الوطني للتعليم التقني وصندوق التدريب 

نب الدائرة الوطنية لالستخدام. كما أحرز تقدم الصناعي، أرست الحكومة مراكز لالرتقاء بالمهارات إلى جا

جوهري من خالل لجنة التخطيط الوطنية والمكتب الوطني لإلحصاءات والسوق الوطنية اإللكترونية 

. 2سيما الهدف  يمهد الطريق أمام أهداف التنمية المستدامة، وال أفريقيا في الالئق العمل برنامجلالستخدام. و

ف، ينبغي لنيجيريا أن تتعاون مع منظمة العمل الدولية على إعادة تأهيل وتدريب أكثر وبغية تحقيق تلك األهدا

من عشرين مليون شخص نازح داخلياً جراء االضطرابات الجارية في شمالي شرقي نيجيريا، وبناء قدرة 

دة التقنية الشركاء الثالثيين من حيث وضع السياسات وتنفيذ البرامج القطرية للعمل الالئق وتوفير المساع

بشأن سياسات إدارة العمل. ويعكف رئيس نيجيريا، على قدم وساق، على التصدي للبطالة من خالل اعتماد 

استراتيجيات مختلفة من قبيل إعادة إنعاش القطاع الزراعي وتقديم القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

 نظمة العمل الدولية في البلد. وأخيراً، تؤكد نيجيريا من جديد طلبها في إرساء مكتب كامل لم

أن ينظر االجتماع في إقامة شراكات بغية الحصول على التمويل سعياً إلى  زامبيا من العمال مندوبة واقترحت .78

ريقيون بأهمية القطاع األفبشكل خاص. ويقر العمال  2تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام والهدف 

متوازنة ال يعطي األولوية لقطاع األعمال. وأشار األمين العام لألمم الخاص، غير أّن وجود شراكة فعلية 

معتبراً أنه عام ذهبي مع تزامن انعقاد اجتماعات دولية شديدة األهمية، بما فيها  5302المتحدة إلى عام 

 لواحدةا المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية ومؤتمر قمة األمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة والدورة

المناخ. وهناك أيضاً االجتماع القادم  تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية في األطراف لمؤتمر والعشرين

. وينبغي بذل الجهود لتعزيز 5302 لمنظمة التجارة العالمية الذي سيُعقد في كينيا في كانون األول/ ديسمبر

. 5332منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية، التنمية الحقيقية من دون استغالل في سياق إعالن 

وتبرز الحاجة إلى بناء قدرة الشركاء االجتماعيين لتمكينهم من أن يصبحوا شركاء في تحقيق أهداف التنمية 

 المستدامة. 

رئيس موريتانيا  إنّ اإلدارة(  عصرنةوالعمل و الوظيفة العمومية)وزير  موريتانيا من حكومي ممثل وقال .79

زز التنمية المستدامة من خالل العمل الالئق بتنفيذ عدد من المشاريع واإلصالحات الرامية إلى تحسين ع

ظروف العمل من خالل استراتيجية التنمية الوطنية. وتشمل األمثلة على ذلك تنفيذ خطة وطنية للقضاء على 

اإلشادة بمنظمة العمل  توتمّ ن. عمل األطفال، وافقت عليها الحكومة عقب مفاوضات مع الشركاء االجتماعيي

العمل الالئق. وتتطلع الحكومة الموريتانية في نهاية  الدولية على تقييمها للبرنامج الوطني الرامي إلى تعزيز

التقويم إلى تجديد التوقيع على البرنامج للسنوات الثالثة القادمة كما تتوجه الحكومة بطلبها إلى المدير اإلقليمي 

، لما لذلك من نتائج إلى االقتصاد المنظم المنظمغير ولي لدعمها فنياً في االنتقال من االقتصاد لمكتب العمل الد

 إيجابية على االقتصاد الوطني. 

األعمال الشمولية في سالسل قيم الشركات.  االجتماع على مواصلة مالوي من أصحاب العمل مندوب وشجع .81

مالة وزيادة مستويات المعيشة، وهو أمر يتطلب التزاماً من وثمة حاجة للمعارف والمهارات من أجل زيادة الع

جانب الشركاء االجتماعيين. وهناك دور مهم تتطلع به الحكومة إلنجاح ذلك، من خالل حوافز تقدم إلى 

قطاعات األعمال لتصبح أكثر شمولية. ويشكل استحداث فرص العمل والتكنولوجيا الجديدة وهجرة اليد 

مليات التدخل المباشرة التي تسهم في تحقيق العمل الالحق. والمنافع المتأتية عن ذلك العاملة أمثلة على ع

عديدة، منها: دعم الروابط القائمة بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت األكبر حجماً؛ التصدي 

تنامي فئة الشباب. للتحديات المطروحة أمام قطاع األعمال من قبيل تدني اإلنتاجية واالفتقار إلى المهارات و

 وثمة حاجة للمهارات القابلة لالستخدام بغية تلبية احتياجات الشباب.

إّن بالده حققت تقدماً يعتد به من شأنه أن يشكل أساس )وزير العمل والعمالة( ممثل حكومي من ليسوتو  وقال .81

ية التي تفضي إلى تحقيق العمل في المستقبل. ويشكل برنامج العمل الالئق في أفريقيا أحد الوسائل الرئيس

أهداف التنمية المستدامة. وتتسم معايير العمل بأهمية حاسمة ويعزز إدماج العمل في أهداف التنمية المستدامة 

هذا المبدأ. وثمة حاجة إلى تعزيز مؤسسات وعمليات الحوار االجتماعي. وترحب ليسوتو بالهجرة باعتبارها 
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تصادية. وإذا تركت بطالة الشباب على غاربها، يمكنها أن تتحول إلى قنبلة عامالً أساسياً يسهم في التنمية االق

موقوتة اجتماعياً واقتصادياً. هذا وتتسم االقتصادات األفريقية باقتصاد غير منظم على نحو واسع، مما يهدد 

تصاد المنظم، االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االق الدعائم األربع للعمل الالئق. وكان من شأن توصية

أن مهدت الطريق أمام االقتصاد المنظم. وإعالن المبادئ الثالثي  ،لمنظمة العمل الدولية (535رقم ) 5302

أداة أساسية لالستفادة )إعالن المنشآت متعددة الجنسية( بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة االجتماعية 

 بقوة إعالن المنشآت متعددة الجنسية.باشر. وتدعم ليسوتو إلى أقصى حد من إمكانيات االستثمار األجنبي الم

من وضع بروتوكول للعمالة واالستخدام بغية تنسيق  األفريقيوقد تمكن إقليم الجماعة اإلنمائية للجنوب 

 معايير العمل في اإلقليم بهدف التوصل إلى منافسة عادلة.

فيما يتعلق بالنمو في أفريقيا  ابقينسحدثين مع مت)وزير العمل والعمالة( ممثل حكومي من غابون  واتفق .82

سيما الشباب. وقد اتخذت الحكومة بعض اإلجراءات، منها: إصالح هيكل اإلدارة  وتأثيره على السكان، وال

السديدة بهدف تقاسم الموارد الوطنية على أفضل وجه، مما من شأنه أن يفضي إلى استحداث فرص العمل. 

ئق في صدارة جدول أعماله. وقد تم مراجعة قانون العمل وقانون الحماية وتأتي مسألة تعزيز العمل الال

وبدعم من منظمة العمل الدولية. وفيما يتعلق بالحماية االجتماعية بعد مشاورات مع الشركاء االجتماعيين 

االجتماعية، كان من شأن مد نطاق النظام أن مكّن من إرساء مستوى أساسي يراعي المجموعات السكانية 

لضعيفة اقتصادياً والعمال وموظفي الخدمة المدنية والطالب وتالميذ المدارس والعمال المستقلين. وأعيدت ا

هيكلة مكتب التوظيف الوطني باستحداث وكاالت في المقاطعات التي لم تكن مشمولة سابقاً. وعلى غرار ذلك، 

وظيف، زيادة يعتد بها. وتوخياً لمكافحة تمت زيادة موارد صندوق المساعدة على الدخول إلى العمل وإعادة الت

بطالة الشباب ولضمان قابلية الشباب لالستخدام، اتفقت جميع األطراف المعنية بعمالة الشباب على ميثاق 

وأنشئ عقد للتلمذة الصناعية للشباب في جميع المنشآت التي يزيد عدد بشأن المسؤولية االجتماعية. 

 مستخدماً. 23مستخدميها على 

أن العمل الالئق يشكل أولوية اليوم بالنسبة )وزير العمل واإلصالح اإلداري(  ممثل حكومي من جيبوتي وذكر .83

إلى معظم البلدان األفريقية. وأبدت جمهورية جيبوتي استعدادها لتنفيذ برنامج العمل الالئق محققة بذلك أهدافاً 

 كثيرة، منها: 

 إنتاجية المنشآت من خالل إنفاذ قانون عمل جديد.وافس تحديث قوانين عملها لزيادة القدرة على التن −

تعزيز الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي، من خالل إنشاء مجلس وطني للعمالة واالستخدام والتدريب  −

المهني يكون بمثابة منتدى دائم للتشاور يفسح المجال أمام الحوار االجتماعي الثالثي البناء بشأن كافة 

 صلة بعالقات االستخدام. المسائل ذات ال

مراجعة االتفاقات الجماعية القطاعية أو اتفاقات المنشآت، مما يساعد على زيادة األجور وتحسين  −

 ظروف العيش وتعزيز القدرة الشرائية وحماية األشخاص األكثر استضعافاً.

وخطة عملها  5355-5305للفترة  5305أيلول/ سبتمبر  50إعداد سياسة االستخدام الوطنية بتاريخ  −

. وقد جرت صياغة سياسة االستخدام الوطنية هذه باتباع نهج تشاركي يقوم على 5302-5305للفترة 

تحليل أولي لوضع العمالة ويؤدي إلى وضع استراتيجية العمالة الوطنية، بما فيها التدريب المهني 

ن من شأن سياسة االستخدام والعمالة ولوائح العمل والحوار االجتماعي والحماية االجتماعية. وكا

الوطنية، القائمة على التزامات قام بها البلد على المستويين األفريقي والدولي، أن عززت اإلجراءات 

التي ساهمت في وضع العمل الالئق وشاركت في التنمية االقتصادية واالجتماعية وعززت التدريب 

وظائف واإلدارة الفعالة لسوق العمل ومد نطاق واستدامة العمالة والنمو االقتصادي الالئق المؤاتي لل

 الحماية االجتماعية.

، يقوم على التضامن الوطني ويتيح إمكانية 5305شباط/ فبراير  2اعتماد تأمين صحي عالمي بتاريخ  −

حصول جميع المواطنين على الرعاية. وبغية التصدي النعدام األمن الغذائي وغيره من المخاطر، بذلت 

داً يعتد بها من حيث الميزانية بغية وضع برامج تُعنى بشبكات السالمة االجتماعية، تنفذها الحكومة جهو

 الوكاالت العامة وتستهدف المجموعات األكثر استضعافاً.

النهوض بقطاع خاص مستدام: اعتماد استراتيجيتين وطنيتين قطاعيتين، إحداها تُعنى بتطوير األعمال  −

مية التجارة. وجرى إعداد قانون تجاري جديد من أجل تحسين البيئة القانونية الحرفية والثانية تُعنى بتن
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لالستثمارات األجنبية التي  ةلقطاع األعمال وتعزيز قدرة البلد على المنافسة، كما تبيّنه التدفقات الكبير

 .5300و 5332في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في المتوسط، بين عامي  55شكلت 

، ويسعى إلى تحسين المعلومات 5302أيلول/ سبتمبر  50عمالة والمهارات: أُنشئ بتاريخ مرصد ال −

 المتاحة بهدف وضع السياسات العامة.

على أنه قد ال يكون ثمة تنمية بدون المندوب المناوب من مصر المستشار عن أصحاب العمل و وشدد .84

وتفشي اإلرهاب في العديد من البلدان ألمن استثمار، وال استثمار إذا لم يكن هناك أمن. ويشكل انعدام ا

الشباب مما يؤدي إلى هجرة لالستثمار ومن ثم للتنمية المستدامة وانعدام فرص العمل الالئق، تهديداً األفريقية 

إلى الغرب، الذي يرفض استقبالهم. وعلى الدول الغربية أن تدعم مراكز التدريب في أفريقيا جنوب الصحراء 

ألفريقي. وأثار المتحدث ذكرى القادة األفريقيين الكبار من الماضي، بمن فيهم كوامي نكروما لتدريب الشباب ا

 ونلسون مانديال وغيرهما. وينبغي للشركاء االجتماعيين أن يعملوا معاً لحماية أطفال أفريقيا.

إن لمهني( )وزير دولة، وزير العمل والشؤون االجتماعية والتدريب امن كوت ديفوار  حكوميممثل  وقال .85

كوت ديفوار انضمت إلى التوصيات الواردة في التقرير وهي تدعم التحليل الذي قدمه المدير العام بشأن 

الحاجة إلى تعزيز النمو الذي يولد العمالة ويثمر منافع ألشد الناس فقراً. وتلتزم حكومة كوت ديفوار بالعمل 

 ة:في هذا االتجاه وهي تسعى إلى تنفيذ اإلصالحات التالي

فيما يتعلق باإلدارة السديدة، أسفرت المشاورات الثالثية لتوها عن توافق في اآلراء بشأن قانون العمل  −

الجديد. ويسعى هذا القانون إلى زيادة قابلية استخدام الشباب، وتحسين أشكال الحماية المتوفرة لدى 

 لقدرة التنافسية ونمو االقتصاد؛العامل، بما في ذلك الصحة والسالمة في العمل، دون إغفال ضرورات ا

العمالة: أصلحت الحكومة نظام التدريب لتكييفه مع احتياجات سوق العمل. وأجريت أيضاً دراسة  −

استقصائية سنوية. وأنشئت وزارة ووكالة مكرستان تحديداً لعمالة الشباب من أجل تلبية احتياجات العديد 

 من المستفيدين من حيث التمويل والتدريب؛

تحقيق توزيع أفضل لفوائد النمو: زادت كوت ديفوار الحد األدنى لألجور استناداً إلى توافق بين  −

 الشركاء االجتماعيين؛

الحماية االجتماعية للعمال، إلى جانب توسيع نطاق التغطية لتشمل القطاع غير المنظم، الذي يشكل  −

الصحية الشاملة، التي جرى تعميمها  الشريحة الكبرى واألكثر عرضة للمخاطر. ومع تنفيذ التغطية

حالياً، تنظر كوت ديفوار إلى االستثمار في رأس المال البشري باعتباره رافعة أساسية لتحقيق العمل 

 الالئق. 

إن بلده اعتمد اإلطار االستراتيجي )وزير الخدمة المدنية والعمل والعمالة(  من بوروندي حكوميممثل  وقال .86

لفقر. وقد تم وضع سياسة عمالة وطنية ضمن هذا اإلطار. وتركز هذه السياسة على الثاني من أجل مكافحة ا

استحداث فرص العمل في الزراعة والمناجم والسياحة. واعتمدت سياسات عديدة، بما فيها الحماية االجتماعية 

طلع الحكومة والتدريب المهني وميثاق الحوار االجتماعي الثالثي. واستحدثت وكالة لتشجيع االستثمار. وتت

 إلى الحصول على دعم منظمة العمل الدولية للتصدي للتحديات التي يطرحها عملية تنفيذ السياسات.

بأن بلدها  )وزيرة الخدمة المدنية واإلصالح اإلداري( من جمهورية أفريقيا الوسطى حكوميةممثلة  أقّرتو .87

عزيز العمل الالئق. ومع ذلك، فقد أدمجت يمر بأزمة، مع ما يصاحب ذلك من آثار على التنمية المستدامة وت

استراتيجية التنمية الوطنية العمالة. ونُظم منتدى وطني بشأن العمل الالئق، حيث ركز على ثالث قضايا 

رئيسية، وهي: تعزيز العمالة والتدريب المهني وتحسين األوضاع االجتماعية. وطُور البرنامج القطري للعمل 

ين: عمالة الشباب واألولوية االجتماعية، ولكن لم تتم بعد المصادقة عليه. وفي الالئق الذي نص على أولويت

ضوء األزمة، ال بد من إعادة النظر فيه. وبغية مكافحة الفقر، استهلت وزارة العمل مشروعاً بشأن التدريب 

بشأن عمالة المهني والتلمذة الصناعية لفائدة الشباب كجزء من عملية المصالحة. وأجريت دراسة تشخيصية 

على استحداث فرص العمل للجنود السابقين. وجرى وضع قانون  ات، ركزتالشباب في أوضاع ما بعد األزم

 عمل جديد.
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إلى أن أفريقيا تشكل حالياً أحد األقاليم األسرع نمواً في العالم وأن  من كينيا مندوبة حكومية وأشارت .88

على بالمقارنة مع بقية العالم. ومع ذلك، رغم هذا النمو االقتصادات تنمو، في المتوسط، بوتيرة مماثلة أو أ

االقتصادي، ال تزال البطالة تعرف نمواً، وما االنتشار الكبير للعمالة غير المنظمة والوظائف الهشة والعمال 

الفقراء والعدد المتزايد للشباب الذين يدخلون القطاع غير المنظم سوى شاهد على ذلك. وبالتالي، يتمثل 

وظائف أكثر وأفضل من أجل تحقيق نمو  ها سعياً إلى توليدي بالنسبة إلى أفريقيا في تحويل اقتصاداتالتحد

وتنمية شاملين. وثمة حاجة إلى ضمان استخدام الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي، من خالل مجلس العمل 

السياسي لتعزيز العمل الالئق وأهداف  الوطني الثالثي، استخداماً أكثر فعالية لكفالة االستفادة فعالً من الحيز

ألنها تمثل أداة سياسية قوية لالنتقال إلى السمة  535كينيا تعزيز التوصية رقم  حفزتالعمالة المنتجة. و

باعتباره أو  2 ، وعلى وجه الخصوص، هدف التنمية المستدامة5303المنظمة تنفيذاً لبرنامج التنمية لعام 

ناول االقتصاد غير المنظم في مجمله. ويصون الدستور حق العمال في صك لمنظمة العمل الدولية يت

المفاوضة الجماعية والضمان االجتماعي والحرية النقابية، بل والحق في اإلضراب، من بين مبادئ أخرى 

ينص عليها قانون العمل الوطني. ومعدالت الهجرة في أفريقيا هي األعلى بين جميع األقاليم، وثمة أدلة تفيد 

يعتبر محدداً أساسياً  -بدالً من النمو االقتصادي المنخفض  -أن عدم وجود فرص لتحقيق العمل الالئق ب

للهجرة غير الطوعية. باإلضافة إلى ذلك، تشكل التحويالت حصة كبيرة من الناتج المحلي اإلجمالي، لكن 

خير مثال على االبتكار في التمويل في كينيا  M-PESAأثرها على التنمية غالباً ما يكون ضعيفاً. وتقدم شركة 

التكنولوجيا الحديثة التي حسنت كثيراً سبل الوصول إلى االئتمان، ال سيما في المناطق الريفية التي يتعذر 

 الوصول إليها. وفي الختام، تعرب كينيا عن تفاؤلها بأن تستفيد أفريقيا يوماً ما من كامل إمكاناتها وقوتها.

. 5332إن إثيوبيا وضعت ونفذت برنامجها القطري للعمل الالئق منذ عام ثيوبيا من إ يمندوب حكوم وقال .89

العمل  قوفي هذا السياق، أدرجت العمل الالئق في سياساتها وخططها واستراتيجياتها وبرامجها الوطنية لتحقي

 ةيير العمل الدوليالالئق. ويشمل ذلك بعض التدابير التشريعية والسياسية المتخذة، بما في ذلك بشأن تعزيز معا

ومراجعة السياسات الوطنية وكذلك الدستور لحماية الحقوق، بما في ذلك سياسة الهجرة والحماية االجتماعية 

والضمان االجتماعي والسالمة والصحة المهنيتان وسياسة العمالة الوطنية وخطة التنمية الوطنية وخطة العمل 

ية الشباب. وفي حين أشير إلى وجود تقدم في تحقيق بعض بشأن منع أسوأ أشكال عمل األطفال وحزمة تنم

األهداف المحددة في إطار البرنامج القطري للعمل الالئق، ال تزال هناك بعض التحديات التي تعوق تحقيق 

العمل الالئق بكامله. وتشمل هذه التحديات القدرات المؤسسية الضعيفة لتنسيق ومراقبة البرنامج القطري 

وتعبئة الموارد. وتشمل التحديات األخرى تزايد البطالة في صفوف الشباب وتغطية الحماية للعمل الالئق 

االجتماعية غير الكافية واآلثار المترتبة على تغير المناخ. وعلى منظمة العمل الدولية أن تقدم المزيد من 

 الدعم لضمان الحد من أوجه العجز في العمل الالئق.

المدير العام على الكلمات الرقيقة الواردة في مالحظاته ناوب من تونس مندوب حكومي ممستشار و وشكر .91

االفتتاحية، وأشار إلى أن من شأن تعزيز العمل الالئق أن يساعد على مواجهة تحديات التنمية الشاملة 

، 5303والمستدامة. وإذ أعرب عن تقديره لكون العمل الالئق يشكل جزءاً ال يتجزأ من برنامج التنمية لعام 

أشار إلى أن تونس اتخذت عدداً من التدابير لتعزيز العمل الالئق على النحو التالي: تعزيز الحوار االجتماعي 

الشامل وإشراك مختلف الجمعيات الصناعية وكذلك التوسع إلى المجتمع المدني وموافقة الشركاء الثالثيين 

، مع موافقة جميع األطراف على 5300ير على إنشاء مجلس ثالثي، حيث تم توقيعه في كانون الثاني/ ينا

العقد االجتماعي، والمشاورات التي أجريت مع نقابات العمال في مختلف القطاعات، بما فيها تلك الموجودة 

في قطاعي الزراعة وصيد األسماك، وتعزيز العمالة للحساب الخاص كوسيلة للحد من البطالة، فضالً عن 

شباب وتشجيع توسيع نطاق نظم الحماية االجتماعية، بما فيها تغطية دعم المؤسسات التي تعزز عمالة ال

التأمين الصحي وتوفير السكن المجاني، ودعم األنشطة في القطاع غير المنظم. وتدعم تونس الحوار 

 االجتماعي الشامل، وبالتالي االعتراف بجهودها من خالل منحها مؤخراً جائزة نوبل للسالم.

 االجتماع اإلقليمي األفريقيبيان حول المشاركة في 

بياناً نيابة االجتماعية في زمبابوي  رعايةالعمل والالخدمة العامة و السيدة بريسكا موبفوميرا، وزيرة قرأت .91

الحكومات من البلدان التالية: بوتسوانا وجنوب أفريقيا وجمهورية تنزانيا المتحدة  ةعن أعضاء مجموع

نيا ونيجيريا وزمبابوي، بشأن القواعد المنظمة للمشاركة في االجتماع وزامبيا وسوازيلند وليسوتو وغانا وكي

اإلقليمي األفريقي. وطلب البيان أن تبدأ عملية استعراض للقواعد المنظمة للمشاركة في االجتماع اإلقليمي 

أن إلى وإلى التصرف تبعاً لذلك  في مكتب العمل الدولي األفريقي ودعا المنسق اإلقليمي للمجموعة األفريقية

سة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي في حزيران/ يونيه خاميعد تقريراً بشأن التقدم المحرز خالل الدورة ال

5300 . 
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، في كوت ديفوار السيد موسى دوسو، وزير دولة، ووزير العمل والشؤون االجتماعية والتدريب المهني قال .92

لي والكونغو وجزر القمر وجيبوتي والكاميرون والسنغال موريتانيا وتونس والمغرب وما :متحدثاً بالنيابة عن

وبوركينا فاسو وتوغو وغابون وليبيا، إنه يحيط علما ً بالموقف المعرب عنه في البيان الذي أدلت به وزيرة 

االجتماعية في زمبابوي. وأضاف أنه بالنظر إلى أن الرأي المعرب عنه كان  رعايةالعمل والالخدمة العامة و

اناً توافقيا ً صادراً عن مجموعة الحكومات وإلى أن المسألة ال ترد في جدول أعمال االجتماع يقتضي بي

اإلقليمي، فهو يعتبر أن أفضل إجراء يكون في إحالة المسألة إلى المنسق اإلقليمي ألفريقيا، بهدف إجراء 

رعية، مما يفضي إلى قرار المزيد من المشاورات في ظل االحترام الكامل للقواعد القائمة واإلجراءات الم

 توافقي عن المجموعة بأكملها.

أنه قد أحيط علماً على النحو الواجب بهاتين المداخلتين وأن متابعة مناسبة  رئيس االجتماع اإلقليمي وذكر .93

 سوف تجرى.

 استئناف المناقشة العامة

ظات التي تضمنتها كلمة نائب أّن التقرير ترك صداً جيداً، إلى جانب المالح مندوب حكومي من أنغوال وأشار .94

رئيس أنغوال والتي سلطت الضوء على المسائل المتعلقة بانعدام المساواة والتدهور البيئي والتحديات التي 

، وتضطلع منظمة العمل الدولية 5303تطرحها الهجرة. ويحتل العمل الالئق مركزاً مهماً في برنامج عام 

ف، وذلك من خالل النهوض بسياسات اجتماعية واقتصادية متكاملة بمسؤولية تقديم المساعدة لتحقيق األهدا

ومتسقة على المستوى الوطني. وثمة حاجة إلى تعزيز فرص العمل الالئق لصالح الشباب والنساء أيضاً. وفي 

حال لم تتحقق التوقعات، ال سيما فيما يتعلق بالشباب، سيكون هناك انعكاسات سلبية مع اندالع االضطرابات 

الهجرة. وينبغي للدول األعضاء أن تضع مبادرات وطنية بشأن تنفيذ برنامج العمل في االتجاه نحو دة وزيا

لصالح  5352أنغوال برنامج التنمية لعام ت حكومة الالئق، بغية تحقيق التنمية الوطنية المستدامة. وقد وضع

جميع هذه التدابير إلى محاربة انعدام  ، باإلضافة إلى استراتيجية متوسطة األجل للحد من الفقر. وتهدفابالده

. وال بد من تخصيص وتشجيع التدريب المهني األمن وتعزيز تطوير البنية التحتية وتحقيق األمن الغذائي

 المزيد من الموارد في مجال التدريب وتطوير القدرات وتحسين الحماية االجتماعية، بهدف الحد من الفقر.

أن موضوع التنمية الشاملة يتالءم مع العمل الالئق. وأفريقيا قارة  وارمندوب العمال من كوت ديفوالحظ  .95

وفي حين تواجه القارة عدداً من التحديات تشمل  .غنية، لكن برنامجها اإلنمائي يستلزم إعادة النظر فيه

مائة من في ال 02أكثر من المجاعة والنزاعات المدنية والهجرة، فإن األمل بالمستقبل تتوقف على ما مفاده أن 

الموارد في العالم موجودة في أفريقيا. وبالتالي ثمة حاجة لضمان التعاون بين القطاعين العام والخاص لتسخير 

هذه الموارد ولكي يكون للشركاء برنامجاً مشتركاً في مكافحة الفساد وتعزيز احترام العدالة االجتماعية. 

 وتبييض األموال. وتظهر البحوث أن أكثر من وينبغي أن تمتد هذه الفكرة لتشمل تدفقات رأس المال

، مما يشير إلى الحاجة قد ضاعت سدًى خالل العقود األربعة الماضيةمليون دوالر أمريكي  233 333

الملحة إلدارة الموارد على نحو أفضل. غير أن القارة تتمتع بالوسائل الالزمة إلدارة مواردها على نحو جيد. 

لمستدامة أن ترسخ جدورها في أفريقيا، وعلى كافة األطراف أن تلعب دورها في هذا وال بد للتنمية الشاملة وا

 الصدد. وثمة حاجة إلى التعاون معاً والحفاظ على إرث هذه القارة. 

أن العمل الالئق أصبح اآلن مفهوماً عالمياً مقبوالً من الجميع، منذ أن  مندوبة العمال من أنغوال والحظت .96

وقامت أفريقيا بتحديد هدف تحقيق العمل الالئق بحلول عام  5332فريقي العاشر في عام اعتمده االجتماع األ

. غير أن هذا الهدف النبيل لم يتحقق ال في أنغوال وال في أفريقيا عموماً. وتواجه بلدان القارة تحديات 5302

ثلت في انتهاكات لحقوق سياسية ومشاكل اقتصادية، إلى جانب األزمات الغذائية. وكانت هناك تحديات جمة تم

العمال، بما في ذلك الحق في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، أفضت إلى االفتقار للعمل الالئق والمنتج. 

ولكن قد تحقق بعض التقدم ال سيما فيما يتعلق بالحوار االجتماعي. وهناك تحٍد مهم يتمثل في انعدام المساواة 

مشاركة النساء في االجتماعات انخفاض مستمراً، مع بروز عوامل من قبيل وهو أمر ال يزال  ،بين الجنسين

والمؤتمرات واستمرار العنف الممارس ضد المرأة. وال تزال البلدان بعيدة عن تحقيق المساواة بين الجنسين 

اً وال تزال النساء يشكلن غالبية من يعملون في القطاع غير المنظم الذي يظهر هشاشة في العمل وافتقار

للحماية االجتماعية. وفي حين توجد بروتوكوالت جيدة بشأن المساواة بين الجنسين، لم تنعكس هذه األخيرة 

محلياً في عدد من المجاالت. فال يزال التمييز القائم على نوع الجنس مستمراً في العمالة مدفوعة األجر وفي 

مل الدولي وغيره من الهيكليات. قد حان الوقت التمثيل في الهيئات الدولية بما فيها مجلس إدارة مكتب الع

في المائة  53لالنتقال من الجانب النظري إلى الجانب العملي، مثالً من خالل تحديد األهداف الجنسانية بنسبة 

من التمثيل النسائي واالستثمار في التعليم وبناء القدرات. وأشادت مندوبة العمال بقيام مركز تورينو بإنشاء 
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مية للنقابات النسائية. وال بد من اعتماد المزيد من السياسات المعنية بالمساواة بين الجنسين، إذ ال أول أكادي

 يمكن تحقيق تنمية مستدامة إذا ما تُركت النساء جانباً. 

على أنه عنصر أن العمل الالئق أصبح اآلن مقبوال على نطاق واسع المندوب الحكومي من أوغندا  والحظ .97

االقتصادي من خالل زيادة انتاجية العمل وتعزيز االستقرار االجتماعي، بما في ذلك حق  في النمو مساهم

المواطنين في الحصول على الحماية االجتماعية. واعتمدت حكومة أوغندا البرنامج القطري األول للعمل 

ير العمل الدولية ( الذي تضمن األولويات التالية: العالقات الصناعية واالنتاجية ومعاي5303-5332الالئق )

وتعزيز عمالة الشباب والنهوض بالحماية االجتماعية، ال سيما بالنسبة إلى المجموعات المستضعفة. وكان 

في  23و 53إلطفاء السمة المنظمة على االقتصاد غير المنظم أهمية بالغة في عالم العمل، إذ تتواجد بين 

نظم. غير أن االقتصاد غير المنظم يلعب دوراً مهماً في القوى العاملة في القطاع غير الم يالمائة من إجمال

االقتصاد وفي سوق العمل، من خالل المساهمة في استحداث فرص العمل واالنتاج الوطني وتوليد الدخل. 

مليون أسرة معيشية. ولهذا السبب، اعتمدت  0.2وفي أوغندا يعمل في االقتصاد غير المنظم أكثر من 

 فاء السمة المنظمة.ضطاع غير المنظم لتسهيل عملية إالحكومة استراتيجية الق

الذي اعتمده االجتماع  5302-5332أن برنامج العمل الالئق للفترة  مندوب حكومي من النيجر والحظ .98

( شارف على نهايته، وقد حان الوقت لتقييم التقدم المحرز في جعل العمل 5332اإلقليمي الحادي عشر )

قت بعض االنجازات ولكن ال يزال هناك الكثير للقيام به. وحان الوقت اآلن لتحديد الالئق واقعاً ملموساً وتحق

توجهات جديدة بغية التصدي للمشاكل من قبيل الفقر والبطالة والبطالة الجزئية والوظائف الهشة وانعدام أوجه 

المضي قدماً بالحماية المساواة، إلخ. وتبذل النيجر جهوداً حثيثة لتعزيز العمل الالئق واستحداث العمالة و

كجزء من  5305االجتماعية والحوار االجتماعي وشكل البرنامج القطري للعمل الالئق، الذي اعتمد في عام 

. النيجر، أداة لتنفيذ البرنامج الذي وضعه رئيس 5302-5305خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للفترة 

أرضية وطنية للحماية االجتماعية. وفي و شاملةصحية في إرساء تغطية يجري حالياً وتمثل مشروع مهم 

الهدف األصلي الذي مقارنة مع  5305-5300وظيفة في الفترة  233 333مجال العمالة، استحدثت قرابة 

وظيفة. وأجري استعراض لسياسة االستخدام الوطنية  533 333استحداث  وضعته الحكومة والمتمثل في

سيان لعمالة الشباب. وفيما يتعلق بالعالقات الصناعية، فإن الحوار واستهل برنامجان رئي وخطة عملها

االجتماعي الذي كان يعتبر وسيلة لحل النزاعات االجتماعية، حقق تقدماً مهماً ومن شأن عملية انتخابات 

جميعها النقابات أن تعززه، لتحديد أكثر النقابات تمثيالً. وقد صّدق النيجر على االتفاقيات األساسية الثماني 

وعلى عدد من صكوك  (52رقم ) 0203العمل الجبري، التابع التفاقية  5305عام وصّدق على بروتوكول 

استراتيجية للتنمية المستدامة والنمو الشامل  إعدادالدولية األخرى. والحكومة منكبة اآلن على منظمة العمل 

من شأنها أن توفر إطاراً  واالجتماعية ، باإلضافة إلى خطة جديدة للتنمية االقتصادية5302-5300للفترة 

النيجر على التوصيات االستراتيجية بشأن المضي قدماً، على نحو ما اقترحه  . وقد وافقلتنفيذ العمل الالئق

جعل غايات برنامج العمل الالئق في بالتوصية  اتسمتالمدير العام في تقريره. وعلى وجه الخصوص، 

ضاء أفريقيا تتماشى مع مجاالت األولوية الرئيسية في إعالن وخطة عمل االتحاد األفريقي بشأن العمالة والق

إذ أّن من شأنها أن تضمن التماسك الضروري بين االتحاد بأهمية خاصة  على الفقر وتحقيق التنمية الشاملة،

 األفريقي والنشاط الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية، وبالتالي تعزز تنفيذه.

هداف التي لم تتحقق، بما فيها بطالة الشباب إلى األ مندوب حكومي من جمهورية الكونغو الديمقراطية أشارو .99

وتغطية الحماية االجتماعية واستمرار أوجه انعدام المساواة ووضعت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية 

العمل في صميم سياسات االقتصاد الكلي الخاصة بها، وبذلت جهود كثيرة من أجل زيادة نوعية وكمية 

وطنية بشأن العمالة والتدريب السياسة ال ،5302زراء في تشرين الثاني/ نوفمبر اعتمد مجلس الوالعمالة. كما 

منظمة تنسيق قانون األعمال في أفريقيا. كما جرى إنشاء وتعزيز مؤسسات  عضواً فيالبلد  أصبحو ،المهني

الجتماعي فعالة ومسؤولة في مجال العمل، بما فيها محاكم العمل والمحاكم التجارية والمجلس االقتصادي وا

 المعنية بإصالح المنشآت العامة. كما نُفذت التدابير التالية: التوجيهية واللجنة 

في  المشاريعلتحسين عملية االستثمار واستحداث  مركز موحد لخدمات استحداث المشاريعإنشاء  −

 جمهورية الكونغو الديمقراطية؛

 ، بما في ذلك العضوية في نظام المحاسبةقطاع األعمال من خالل إجراء إصالحات متنوعة بيئةتحسين  −

 ؛المعتمد في منظمة تنسيق قانون األعمال في أفريقيا

 على أساس إعالن واحد؛ واشتراكات أصحاب العمل ئبإنشاء نظام لجمع الضرا −
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قيد التشغيل  ، التي باتت اآلنمكاتبه في المقاطعات ، من خالللتغطية الوطنية لمكتب االستخدام الوطنيا −

 كافة المقاطعات وفي بعض المناطق. في

وتبقى بطالة الشباب الشغل الشاغل على الرغم من الجهود الحثيثة المبذولة لمكافحتها. وتشير اإلحصاءات إلى  .111

. وهذا يعني أن كافة البرامج والمشاريع المنفذة لم 5305في المائة عام  55أن معدل بطالة الشباب بلغت نسبة 

ح في تخفيف نسبة البطالة. ووقعت جمهورية الكونغو الديمقراطية اآلن اتفاقات مع مصرف التنمية تنج

األفريقي حول ثالثة مشاريع مهمة، بما فيها برنامج العمالة للمتخرجين، ومن شأن ذلك أن يتيح إدماج 

نية، مما يتيح لهم باحث شاب عن عمل في مختلف أماكن العمل وفي مراكز التلمذة الصناعية المه 03 333

 اكتساب أول خبرة مهنية. 

على أن تحقيق مستقبل أفضل هو أمر ممكن إذا اقترن هدف التنمية المندوب عن العمال من بوتسوانا  وشدد .111

، نظراً إلى أنها جميعاً وضعت 5300أديس أبابا وبرنامج االتحاد األفريقي لعام  عملبخطة  2المستدامة 

والالئقة للجميع كهدف مركزي الستراتيجيات التنمية الوطنية. وسيستلزم ضمان العمالة الكاملة والمنتجة 

نجاح تنفيذ هذه األهداف خالل السنوات األربع عشرة القادمة العمل الجماعي لتعزيز تشريعات العمل وزيادة 

ل وترويجه، من خالل تعزيز الشراكات الوطنية واإلقليمية والدولية من أج 5300عام توصيل برنامج 

تنفيذها. وينبغي اعتماد تدابير براغماتية استناداً إلى الخبرة العملية. وتشمل بعض التدخالت الممكنة لتعزيز 

 النمو المستدام المقترن بالعمل الالئق ما يلي:

عامة عالية الجودة، ال سيما في مجاالت التعليم المجاني والشامل، وسبل الحصول على  خدماتتوفير  −

صحة والصرف الصحي ودعم الرفاه الغذائي. ويشمل ذلك أيضاً الحاجة الملحة إلى تنفيذ مياه الشرب وال

 أرضيات الحماية االجتماعية الوطنية؛

وزارات العمل واالستخدام، إلى جانب الشركاء االجتماعيين، أن تتلقى الدعم الالزم لتنفيذ لينبغي  −

 ؛2ستدامة هدف التنمية الم مراميمهامها، بما في ذلك تطبيق روح 

يجب على الشركاء الوطنيين أن يلتزموا بصدق باحترام وحفظ وحماية وتعزيز الحقوق في العمل، ال  −

 سيما الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية؛

اعتماد إدارة ضريبية تصاعدية وعادلة لضمان نمو قاعدة اإليرادات الوطنية، وتحقيق توزيع عادل  −

 للمكاسب.

رمى إلى الحد  5335خطة عمل واغادوغو لعام وإعالن هدف أن دوب عن حكومة بوركينا فاسو من والحظ .112

من تزايد االتجاه نحو الفقر والبطالة، على أساس نظام إدارة عالمي تشاركي بقدر أكبر وعولمة أكثر شموالً. 

سعت إلى إيجاد حلول ، وهي ندوة 5332عقاب انعقاد الندوة األفريقية األولى للعمل الالئق في عام إوفي 

تفضي إلى االنتعاش االقتصادي المستدام والتنمية المستدامة المضمونة بفضل العمل الالئق، وضعت بوركينا 

، من 5332فاسو واعتمدت برنامجها القطري للعمل الالئق ليكون آلية تنفيذ الميثاق العالمي لفرص العمل لعام 

. وتمثلت المبادرات المتخذة لمواجهة لبرنامج العمل الالئق هداف االستراتيجية األربعةاألخالل تطبيق 

 التحديات التي تطرحها العمالة والتنمية االقتصادية واالجتماعية، فيما يلي: 

 اعتماد سياسات وطنية في ميادين العمالة والعمل والتدريب التقني والمهني والتعليم؛ −

 األولوية لحماية الفئات المستضعفة؛ اعتماد سياسات وطنية للحماية االجتماعية، تولي  −

 إنشاء برنامج خاص للشباب والنساء؛ −

 إنشاء عدة صناديق وطنية للشباب والنساء؛ −

 استهالل مراجعة سياسة العمالة الوطنية، مرفقة بخطة عملها.  −

 وقد استندت جميع اإلجراءات والسياسات الجارية، إلى حوار اجتماعي وطني بناّء. .113
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على المدير العام لتصميمه وتصميم موظفيه على تعزيز الحوار دوب عن العمال من موريتانيا المن وأثنى .114

االجتماعي في أفريقيا. ولذلك تأثير مهم على العمل الالئق في القارة. والهجرة إنما هي نتيجة لحرمان الشباب 

أن  علىطرف. واألمل معقود من فرص العمل الكافية. ومن المؤكد أن البطالة زادت من ميول الشباب نحو الت

تساعد قرارات االجتماع على دعم الفئات المهمشة من خالل السياسات االجتماعية واألجور الالئقة وتعزيز 

الضمان االجتماعي والتأمين الصحي. ومن المهم أال يصبح العمال الحلقة األضعف في عملية التنمية. وتؤيد 

ومبادئ اتفاقيات العمل الدولية لمنظمة العمل الدولية. وقد استطاعت  نقابات العمال في موريتانيا حقوق العمال

تنسيقية عمالية هي "التنسيقية النقابية لعمال  نقابات العمال في موريتانيا، من خالل إقامة شراكات، أن تنشئ

. وتشارك مركزية هي عموم المركزيات في موريتانيا 52من أصل  مركزية عمالية 00 موريتانيا"، تضم

الحركة النقابية في موريتانيا في الحوار االجتماعي مع الحكومة، وقد حظيت مبادئ الحوار والتمثيل بموافقة 

واسعة النطاق لدى الحكومة والشركاء االجتماعيين. ويعرب العمال في موريتانيا عن تقديرهم لإلجراءات 

مسنين، ولكنهم دعوا الحكومة إلى اتخاذ التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بالحد األدنى لألجور والعمال ال

المزيد من اإلجراءات، ال سيما فيما يتعلق بتنمية قدرات نقابات العمال وتعزيز الحوار االجتماعي وتحقيق 

وطالب مندوب العمال من موريتانيا المدير العام بتقديم دعم  العمل الالئق لفائدة العمال في جميع القطاعات.

إلى التنسيقية النقابية لعمال موريتانيا، وخصوصاً من حيث التكوين والتأطير في مجاالت منظمة العمل الدولية 

 المفاوضة الجماعية بين الشركاء، وكذلك العمل الالئق ونظم تنظيم القطاع غير المنظم. 

ة بالتقدم المحرز في أفريقيا باتجاه ترسيخ الديمقراطية التعددي المندوب عن العمال من نيجيريا وأشاد .115

في بوركينا فاسو وتونس، الرامية إلى ضمان تحقيق  ال سيماالدستورية. واعترف بجهود العمال األفريقيين، 

الديمقراطية لبلدانهم. ويتطلب تحقيق العمل الالئق في أفريقيا احترام مبادئ المساءلة والشفافية، وممارسات 

المفاوضة الجماعية( والثالثية على السواء على الحوار االجتماعي التشاركية الحقيقية والفعالة، الثنائية )

الصعيد الوطني. وقد عقدت اليد العاملة المنظمة العزم على ممارسة ما دعت إليه فيما يتعلق بالحرية النقابية. 

وعلى دوائر األعمال المنظمة أيضاً أن تلتزم بممارسات تجارية أخالقية ومتجاوبة ويمكنها أن تعبر عن ذلك 

ها للتهرب الضريبي وممارسات سوء التسعير. وثمة حاجة إلى أن تثبت الحكومات صدقها في من خالل شجب

خفض كلفة اإلدارة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على جودة الخدمات العامة. وعلى الحكومات أن تبذل كل ما 

بشأن وقف التدفق  في وسعها لمنع التسرب والقضاء على الفساد من خالل االلتزام بتنفيذ "تقرير فريق مبيكي

ع من أفريقيا" تنفيذاً فعاالً. وينبغي لمنظمة العمل الدولية أن تعمل مع وزارات العمل والمالي غير المشر

والمالية لتعزيز اتساق السياسات. ومن خالل ذلك فقط، يمكن ألفريقيا أن تستفيد من الفرص المتاحة لتعبئة 

 الالئق من أجل أفريقيا بغية تحقيق النمو والشمولية.الموارد الالزمة لتمويل تنفيذ برنامج العمل 

باستمرار الحوار رفيع المستوى بشأن الحقوق والحوار االجتماعي كوسيلة  ممثل جامعة الدول العربيةوأشاد  .116

لتحقيق النمو الشامل والمستدام في قارة أفريقيا. وتسهم الجامعة العربية في جهود التنمية المستدامة التي من 

. وعلى وجه اإلنمائيأن تؤدي إلى التنمية الوطنية من خالل إنشاء الصناديق االستئمانية والتعاون شأنها 

الخصوص، تعمل الجامعة العربية على دعم وضع السياسات وتنفيذها من خالل شراكة عالمية واضحة 

ا يتعلق بهدف التنمية ، ال سيما فيم5303المعالم. وهناك توافق واضح بين برنامج العمل الالئق وبرنامج عام 

. ويشكل العمل الالئق جزءاً من رؤية متطورة للمستقبل. وستواصل الدول العربية العمل مع 2المستدامة 

، ال سيما فيما يتعلق بتعزيز اإلنتاجية وتوفير فرص عمل 5303عام منظمة العمل الدولية بشأن تنفيذ برنامج 

وذّكر بمعاناة الشعب الفلسطيني، بما في ذلك العمال  سطة.الئقة ومنتجة وتعزيز المنشآت الصغيرة والمتو

الفلسطيني والمزارعون ورجال األعمال، ودعا المشاركين في االجتماع إلى تجديد تضامنهم مع الشعب 

والعمال الفلسطينيين عن طريق مطالبة سلطات االحتالل باإلقالع عن سياساتها وممارساتها التي تتنافى مع 

 اإلنساني.  الدولي الدولية ومع حقوق اإلنسان والقانونالشرعية ين وقرارات األعراف والقوان

على منظمة العمل الدولية للعمل الذي تضطلع به من أجل تعزيز النمو  ممثل شبكة االتحاد الدولية وأثنى .117

ن النمو الشامل من خالل تفاعالتها مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. والعمل الالئق أمر أساسي لضما

االقتصادي والحد من مستويات انعدام المساواة. وعلى الرغم من التقدم المحرز على المستوى الوطني، لم يتم 

تحقيق بعض األهداف نتيجة لالفتقار إلى فرص العمل وانعدام المساواة. وثمة حاجة إلى االعتراف 

، من الضروري أن تضع أفريقيا سياسات باالتجاهات الديمغرافية وأثرها على الشباب في أفريقيا. وبالتالي

ذات صلة من أجل تطوير اإلنتاج وتوفير التدريب وفرص العمل للعمال، ومن ثم تثنيهم عن الهجرة. وبغية 

تحقيق العمل الالئق، على أفريقيا أن تتغلب على بطالة الشباب، واألمراض والكوارث الطبيعية، بما فيها تلك 

كن تحقيق العمل الالئق إال إذا بمشاركة الشركاء الوطنيين. وينبغي أال يترك تنتج عن تغير المناخ. وال يم

للمنشآت متعددة الجنسية باسم االستثمار األجنبي المباشر. وال بد للحكومات من أن تضمن االتفاقات المبرمة 

أن يتخذ  مع المنشآت متعددة الجنسيات المجلوبة، بما في ذلك حماية حقوق العمال. وعلى المدير العام

. وفي هذا الصدد، 5300وبرنامج االتحاد األفريقي لعام  5303الخطوات الالزمة لضمان تنفيذ برنامج عام 
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ينبغي أن يكون تعزيز العمالة في طليعة الجهود المبذولة. كما ينبغي بذل جهود لتحسين معايير العمل، ال سيما 

 دام الحوار االجتماعي. في الشركات األمنية التي اشتهرت بعدم احترامها الستخ

إلى أن تقرير المدير العام أجرى تقييماً للفرص ممثل المجلس التنسيقي لنقابات عمال الجنوب األفريقي  وأشار .118

، وانسجامه مع برنامج العمل الالئق 5303المستحدثة لصالح منظمة العمل الدولية باعتماد برنامج عام 

ة المستدامة. وتضطلع منظمة العمل الدولية بدور حقيقي، ال سيما لمنظمة العمل الدولية من حيث تعزي التنمي

واألهداف المصاحبة له. والبد من أن يتقاسم أصحاب المصلحة الفهم  2فيما يتعلق بهدف التنمية المستدامة 

رير ذاته عندما يتعلق األمر بقياس التقدم المحرز. ومن دواعي القلق أن العمال ال يشتركون في إعداد هذه التقا

المتعلقة بالتقدم المحرز وال يحيطون علماً بها إال عندما تقدم إلى االجتماعات في وقت الحق. وال بد من وضع 

حد لهذه الممارسة، وينبغي لمنظمة العمل الدولية أن توفر دعم بناء القدرات من أجل تطوير أدوات مناسبة 

اإلنمائية للجنوب األفريقي خطوات مهمة مع قيام وعملية وقابلة للتنفيذ للرصد والتقييم. واتخذت الجماعة 

. وشكل ذلك معلمة أساسية نحو تحقيق 5305رؤساء الدول بتأييد البروتوكول المعني العمالة والعمل في عام 

 العمل الالئق في اإلقليم.

 المناقشات الخاصة في الجلسة العامة

االنتقال من االقتصاد غير " األولى بعنوان عقد االجتماع اإلقليمي مناقشتين خاصتين في الجلسة العامة، .119

العمالة والتكنولوجيات الجديدة: "، والثانية بعنوان "المنظم إلى االقتصاد المنظم في أفريقيا: المضي قدماً 

 . "فرص متاحة امام الشباب في أفريقيا

 االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم 
 في أفريقيا: المضي قدما  

، المناقشة الخاصة في السيد غريغوار أووانا، نائب رئيس االجتماع اإلقليمي من مجموعة الحكومات رأست .111

الجلسة العامة والتي أدارتها السيدة سونيتا بيتامبر، مديرة، إدارة التنمية البشرية واالجتماعية، مصرف التنمية 

 األفريقي. وضمت مجموعة المشاركين األشخاص التالية أسماؤهم:

 معالي السيدة ميلدرد أوليفانت، وزيرة العمل، جنوب أفريقيا؛ −

 معالي السيد موسى دوسو، وزير العمل والشؤون االجتماعية والتدريب المهني، كوت ديفوار؛ −

السيدة وينيان يانغ، رئيسة، فرع المنظور االجتماعي بشأن التنمية، قسم السياسة االجتماعية والتنمية،  −

 لشؤون االقتصادية؛إدارة األمم المتحدة ل

 في جنوب أفريقيا؛ السيدة فانيسا فاال، مديرة، اتحاد المنشآت −

 ؛عمال رواندا اتنقاباتحاد األمين العام،  ،السيد إيريك مويزي مانزي −

 مكتب العمل الدولي. ،السيدة أزيتا بيرار عوض، مديرة، إدارة سياسة العمالة −

االقتصاد غير المنظم في  الذي يمثلهالضوء على التحدي  الموضوع بتسليطالسيدة أزيتا بيرار عوض،  قدمت .111

خالل مؤتمر العمل  535من فرص جديدة وزخم عن اعتماد التوصية رقم تمخض االقتصادات األفريقية، وما 

 فيما يتعلق باالرتقاء باألنشطة ووضع استراتيجيات متكاملة لالنتقال إلى االقتصاد المنظم. 5302الدولي لعام 

في ظروف غير منظمة. وفي السلع والخدمات العالم، عملت أو أنتجت نصف القوى العاملة  وعلى مستوى .112

في المائة من العاملين في العمالة غير الزراعية، في المتوسط، يعملون في االقتصاد غير المنظم.  00أفريقيا، 

 23و 23ى ما يتراوح بين وإذا أخذنا في االعتبار زراعة الكفاف، ترتفع نسبة العمالة غير المنظمة لتصل إل

في المائة. وتبقى الحصة األكبر من نصيب العاملين لحسابهم الخاص والعمال المستقلين والوحدات االقتصادية 

في المائة من العمالة غير المنظمة في الجزء المنظم  03إلى  03الصغيرة وبالغة الصغر، باإلضافة إلى نسبة 

 من االقتصاد. 
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في العمالة غير المنظمة مرتفعة بوجه خاص: ثمانية أشخاص من أصل عشرة من وحصة الشابات والشبان  .113

الشباب المستخدمين وجدوا أول عمل لهم في االقتصاد غير المنظم وبقوا عالقين في شراكه بالنسبة إلى 

للحساب الخاص، عدد الرجال في االقتصاد  العامالت بأجر والعامالتمعظمهم. ويفوق عدد النساء، من حيث 

ير المنظم في معظم البلدان األفريقية. وتمثل السمة غير المنظمة حالً دون األمثل للجميع: حكومات غ

التحدي االقتصادي وأصحاب عمل وعمال. وفي السياق األفريقي، البد من اتخاذ إجراءات لمعالجة ما يلي: 

لتحدي المتمثل في اإلدماج ا لي؛واإلنمائي من خالل التحرر من شرك اإلنتاجية المتدنية وتسريع التحول الهيك

 .االجتماعي والحقوق من خالل التصدي لمواطن العجز في الحماية االجتماعية والحقوق والتمثيل

وتُتخذ مبادرات سياسية مختلفة في البلدان األفريقية تركز على ما يلي: تعزيز التنمية االقتصادية والعمالة على  .114

رة والمتوسطة والمراكز الجامعة للخدمات؛ التسهيل الجمركي؛ المستوى المحلي؛ تسجيل المنشآت الصغي

توفير الحماية االجتماعية االكتتابية وغير االكتتابية للحصول على التأمين الصحي والمعاشات التقاعدية؛ 

تفتيش العمل؛ الحصول على التمويل؛ االعتراف الرسمي بالمهارات المطلوبة في االقتصاد غير المنظم 

ادات بشأنها. غير أّن هذه النُهج غالباً ما كانت مجزأة ولها امتداد محدود وافتقرت إلى إطار وإصدار الشه

التي تم اعتمادها خالل مؤتمر العمل الدولي  ،535لقد استحدثت التوصية الجديدة رقم ومالئم شامل ومتسق. 

ال من االقتصاد غير المنظم إلى بدعم ثالثي كبير، زخماً جديداً وفرصة لالرتقاء باإلجراءات المعنية باالنتق

االقتصاد المنظم في أفريقيا. وهي تشكل أول معيار دولي يقدم في الوقت نفسه إطاراً معيارياً وإنمائياً، مع 

 التركيز على االقتصاد غير المنظم برمته. وتوفر توجهاً واضحاً وإرشاداً عملياً.

يقي وتسلّم بأّن معظم الناس يدخلون االقتصاد غير أهمية خاصة في السياق األفر 535ترتدي التوصية رقم و .115

المنظم ال بخيار منهم ولكن نتيجة االفتقار إلى الفرص. وخالل عملية االنتقال إلى االقتصاد المنظم، تبرز 

ضرورة الحفاظ على سبل العيش القائمة وتحسينها، والقدرات على تنظيم المشاريع والمهارات والقدرات 

 ملين في االقتصاد غير المنظم. اإلبداعية لدى العا

الدول األعضاء إلى استهالل استراتيجيات متكاملة من أجل معالجة األهداف ثالثية  535وتدعو التوصية رقم  .116

الجوانب المترابطة فيما بينها والمتمثلة في استحداث الوظائف الالئقة والحيلولة دون استمرار انتشار السمة 

االقتصاد غير المنظم. وتشترك هذه االستراتيجيات المتكاملة بين عدة مجاالت  غير المنظمة وانتقال من هم في

سياسية، السيما سياسات العمالة، من خالل تعزيز فرص استحداث الوظائف المنظمة ودعم التغيير الهيكلي 

هم مواطن لإلنتاجية العالية، من خالل مد نطاق الحماية االجتماعية والحقوق لتشمل الفئات التي تعاني من أ

 العجز من خالل توفير أطر قانونية وسياسية مؤاتية.

إرشادات عملية لضمان االنتقال من خالل استراتيجية متكاملة ومتسقة ومكيفة،  535وتوفر التوصية رقم  .117

 تعترف بتنوع الظروف الوطنية في أفريقيا. وينبغي أن يكون النهج متوازناً يجمع بين الحوافز واالمتثال. 

تنسيق اإلجراءات واتساقها عامالً أساسياً على كافة مستويات الحكومة وفيما بين الوزارات ويُعتبر  .118

والوكاالت. وتؤدي وزارات العمل دوراً أساسياً في عملية التنسيق واالتساق هذه. وعلى الشركاء االجتماعيين 

قتصاد غير المنظم في أن يضطلعوا بدور مهم في ضمان حوار سياسي ثالثي شامل وفي إدراج من هم في اال

بأهمية تمتع العاملين في االقتصاد غير المنظم بالحرية النقابية  535عملية الحوار. وتعترف التوصية رقم 

 والحق في المفاوضة الجماعية. 

في وتشمل استراتيجية المكتب الرامية إلى دعم إجراءات الهيئات المكونة والتي وافق عليها مجلس اإلدارة  .119

 ( خالل السنوات الست القادمة، أربعة عناصر مترابطة فيما بينها:5302 شرين الثاني/ نوفمبرت) 052 تهدور

 الترويج واستثارة الوعي والتوعية؛ −

 تقديم الدعم إلى إجراءات متكاملة على المستوى القطري واإلقليمي واإلقليمي الفرعي؛ −

 تطوير المعارف واألدوات وتقاسمها ونشرها؛ −

من أهداف التنمية المستدامة بشأن العمالة الكاملة  2سيما اعتماد الهدف  لتعاون الدولي: الالشراكات وا −

بشأن إضفاء السمة المنظمة، وشكل ذلك فرصة ممتازة لتطبيق  0-2والمنتجة والعمل الالئق والغاية 

 .535التوصية رقم 
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تخدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبارة عن أداة قوية تُس 535إّن التوصية رقم  السيدة أوليفانت وقالت .121

. وقد اعتمدت جنوب أفريقيا استراتيجية متكاملة نحو إضفاء الطابع 2سيما هدف التنمية المستدامة رقم  وال

المنظم على االقتصاد غير المنظم. غير أنه تبرز الحاجة إلى تحليل العملية وسوف تلقى المساعدة التي تقدمها 

الترحيب عند تقييم الثغرات السياسية. وينبغي أن يكون النهج متكامالً وأن يقدم الدعم من  منظمة العمل الدولية

أجل إقامة قطاعات أعمال تركز على صاحبات المشاريع واألشخاص المعوقين، مع إدماج التدريب في 

كن كسب الكثير المنشآت وتنمية المهارات والعالقات الجيدة المشتركة بين الحكومات في كافة المجاالت. ويم

 واستخالص العبر من تبادل الخبرات والممارسات الجيدة، من بلدان مثال كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا

. وتبرز الحاجة إلى وضع خطط خاصة بكل بلد تقودها مصلحة كل بلد في تحقيق االنتقال إلى وزمبابوي

 السمة المنظمة.

في المائة خالل السنوات الثالث الماضية واحتلت  2لغت نسبته إّن كوت ديفوار حققت نمواً بالسيد دوسو  وقال .121

المرتبة العاشرة من بين أفضل البلدان اإلصالحية في العالم. والحكومة ملتزمة حقاً في تعزيز العمل الالئق. 

وهناك حاجة إلى فهم واضح للقطاع غير المنظم ولوضع نُهج خاصة بكل بلد لمعالجة هذه المسألة. وتتسم 

 بير التالية بطابع مهم:التدا

 إدارة سديدة أفضل؛ −

 تطوير خدمات الدعم؛ −

 تعزيز قدرة العمال في القطاع غير المنظم؛ −

 ؛التمتع بوسائل قانونية لالنتقال −

وتتمتع أفريقيا ببعض التجارب والممارسات الجيدة بشأن االنتقال إلى السمة المنظمة يمكن أن تتقاسمها.  −

ل الدولية أن تدعم تقاسم الخبرات والتعلم من خالل إرساء قاعدة بيانات تعنى وينبغي لمنظمة العم

 بالمشاريع ذات الصلة.

إّن أفريقيا تحتاج إلى تعزيز التحول الهيكلي القتصاداتها من أجل مد نطاق فرص العمل في  السيدة يانغ وقالت .122

لحواجز القائمة أمام السمة المنظمة من خالل االقتصاد المنظم األعلى إنتاجية واألفضل أجراً. والبد من تذليل ا

وضع استراتيجيات تدمج سياسات االقتصاد الكلي والسياسات الصناعية والتجارية واالجتماعية 

واستراتيجيات تتعلق بالنمو واالستثمار، ترمي صراحة إلى تعزيز استحداث العمالة المنتجة والتحول الهيكلي. 

ر صيني هو "رحلة األلف ميل تبدأ بخطوة واحدة". وقد حان اآلن الوقت واستشهدت السيدة يانغ بقول مأثو

 التالية لمعالجة هذه المسائل: التدابيراتخاذ  ينبغيللقيام بهذه الخطوة. و

 مد نطاق الحماية االجتماعية لتشمل العاملين في االقتصاد غير المنظم؛ −

 تقديم الدعم لزيادة اإلنتاجية في القطاع غير المنظم؛ −

 تعزيز التعاونيات من أجل تنظيم وتمكين العمال في العمالة غير المنظمة؛ −

 سيما تلك التي تديرها النساء والشباب؛ تقديم الدعم إلى المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر، ال −

 مستجيبة لدعم روح تنظيم المشاريع/ االبتكار؛الاإلدارة العامة الناجعة و −

 التدريب؛تعزيز فرص أفضل للمهارات و −

 قديم الدعم إلى صغار المزارعين؛ت −

 إصدار الشهادات بشأن المعارف والمهارات. −

وإنه ينبغي ترجمتها إلى حصائل ملموسة وقابلة  535ها تقدم كامل دعمها للتوصية رقم إنّ السيدة فاال  وقالت .123

اح بوضع البرنامج للقياس. ومن المطلوب إجراء بحوث مالئمة من أجل فهم االقتصاد غير المنظم للسم

المطلوب أن يكون قائماً على الطلب. وتبرز الحاجة إلى تذليل الحواجز المطروحة أمام السمة المنظمة 
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وإرساء بيئة قانونية مالئمة لالنتقال إلى السمة المنظمة. وفي هذا الصدد، من المهم حفز النمو االقتصادي 

مار األعمال المحفزة على السمة المنظمة وضمان حيازة وتعزيز مد نطاق االقتصاد المنظم وتعزيز بيئة استث

 األراضي وحقوق الملكية. وينبغي أيضاً الحرص على ضمان أن يبقى االقتصاد المنظم منظماً.

ومن بين الحواجز المطروحة أمام السمة المنظمة والمذكورة في دراسة استقصائية أجريت في جنوب أفريقيا،  .124

 ما يلي:

 الرسوم مرتفعة جداً؛ - ةكلفة السمة المنظم −

 صعوبة الحصول على ترخيص لبدء مشروع؛ −

 إجراءات إضفاء السمة المنظمة معقدة للغاية؛ −

 مشاكل في توظيف الموظفين؛ −

 إجراء إضفاء السمة المنظمة طويل جداً. −

يذ عمليات وهناك حاجة لفهم القطاع والعوائق المطروحة أمام السمة المنظمة بغية التمكن من تصميم وتنف .125

 تدخل مناسبة ومكيفة.

 إلى بالنسبة حقيقية فرصة تمثل التي ،535 رقم التوصية بتنفيذ ملتزمة األفريقية الدول إن مانزي السيد وقال .126

. المسألة لهذه أكبر اهتماماً  تولي أن الحكومات وعلى الفقر، من يحد ال العالي االقتصادي والنمو. أفريقيا

 يكون وقد. 2 الهدف سيما ال المستدامة، التنمية أهداف لتحقيق قوية أداة تكون أن 535 رقم للتوصية ويمكن

 الشامل، االجتماعي الحوار خالل من يتحقق أن ينبغي ولكن صعباً، أمراً  المنظم االقتصاد إلى االنتقال

 لشامل،ا للنمو ممتازاً  محركاً  تشكل أن 535 التوصية شأن ومن. المنظم غير القطاع من العمالوبمشاركة 

 .أفريقيا أنحاء جميع في تنفيذها تدعم أن الدولية العمل منظمة وعلى

 .للحضور الكلمة بإعطاء المناقشات الرئيس افتتح ثم .127

 إن)وزير دولة، وزير العمل والشؤون االجتماعية والتدريب المهني(  ممثل حكومي من كوت ديفوار وقال .128

 كوت أنشأت الصدد، هذا وفي. التمويل فرص إلى بالشبا وصول تعزيز يستلزم 535 رقم التوصية تنفيذ

 وثمة. المنظم الطابع إضفاء عملية وتعزيز المشاريع تنظيم روح تعزيز بهدف الشباب لتمويل منصة ديفوار

 االلتحاق بمقدورهم يكون وأن عمل، فرص على الشباب يحصل أن لضمان جديد سياسي هيكل إلى حاجة

. المنظم غير االقتصاد أشكال أسوأ على القضاء عام، بشكل يتم، وأن كافياً، ريباً تد يتلقوا وأن المنتجة، بالعمالة

 العمل مجال إلى واالنضمام رسمياً  التسجيل على األعمال قطاع لتشجيع حوافز توفير إلى حاجة أيضاً  وهناك

 .الالئق

. 535 رقم بالتوصية )وزير العمل والعالقات الصناعية واستحداث العمالة( ناميبيا من حكومي ممثل ورحب .129

 ترشيحه طلب قدم الذي بلده في المنظمة غير السمة لمكافحة االستراتيجيات من العديد وضعت ناميبيا إن وقال

 ال المثال سبيل على شملت عملية مساعٍ  بُذلت الخصوص، وجه وعلى. 535 رقم التوصية تنفيذ في للتميز

 :ما يلي الحصر

 المنظم؛ غير الخاصة باالقتصاد بشأن السمات إحصائية بحوث إعداد −

البرامج الحكومية وغير الحكومية القائمة التي تتصدى ألي جانب من  لجميع ستقصائيةا دراسات إجراء −

 ؛باالقتصاد غير المنظم بهدف تدعيم نهج متكامل االرتقاءجوانب 

بهدف  535قم تنظيم ورش متعددة القطاعات وواسعة النطاق ألصحاب المصلحة لمتابعة التوصية ر −

 تحديد األولويات؛ 

الحماية االجتماعية لتشمل االقتصاد غير المنظم فيما يتعلق  مباشرة بحوث بشأن تدابير مد نطاق −

  باألمومة والمرض وحماية المعوقين.



 

 

AFRM-13th-D10-Report of the Meeting-[RELOF-151216-1]-Ar.docx 28 

 من شأنها التي ،535 رقم التوصيةب ،الديمقراطية الكونغو جمهورية من العمل أصحاب عن المندوب أشادو .131

 يؤدي أن وينبغي. المنظم االقتصاد إلى المنظم غير االقتصاد من االنتقال عملية في قيماً  سهاماً إ تسهم أن

 ويشكل. األعمال الزدهار حيوي أمر لالستثمار مالئمة بيئة وتهيئة. المجال هذا في دوره االجتماعي الحوار

يمكن لبعض و. المنظمة السمة ىإل االنتقال عملية على كبيراً  خطراً  اإلدارية اإلجراءاتو الضريبي الضغط

 أن تكون خير مثال على ذلك: الديمقراطية، الكونغو جمهورية في التجارب

الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المنبثقة عن قانون تنظيمي وقّعه رئيس وزراء جمهورية الكونغو  −

إلى منظمة مهنية  ، يتيح بموجبه ألي جهة اقتصادية فاعلة أن تنضم5300في عام الديمقراطية 

 ألصحاب العمل، لالستفادة من الضرائب المنخفضة وغير ذلك من المزايا؛

، تشجيع روح تنظيم 5302أيد الحوار االجتماعي الثالثي في المجلس الوطني للعمل في آب/ أغسطس  −

األمانة االجتماعية ودائرة التوظيف الخاصة( تكون مثالً المشاريع عن طريق استحداث منشآت )

 منضمة إلى إحدى منظمات أصحاب العمل المهنية فيما يتعلق بإدارتها وكي تعترف بها الدولة؛ 

بتنظيم مائدة مستديرة وطنية بشأن اعتماد سياسة الحماية االجتماعية  5302القيام في أيلول/ سبتمبر  −

 واستراتيجيتها بهدف مد نطاق اإلعانات االجتماعية لتشمل القطاع غير المنظم. 

السمة المنظمة، وال يزال التحديد االلتزام الثالثي الحقيقي في العملية أثراً إيجابياً على عملية إضفاء  فّ خل وقد .131

 الفعال لجميع العقبات التي تحول دون تحقيق عملية إضفاء السمة المنظمة هذه، مسألة حاسمة. 

 المائة في 03 بقرابة يسهم الذي لمنظما غير للقطاع الدينامية ةعبالطبي السودان من العمال عن المندوب وأقر .132

 المنظم غير االقتصاد نقل أجل من المبذولة الجهود من الرغم وعلى. السودان في اإلجمالي المحلي الناتج في

 من سيكون قدماً، المضي وبغية. أما التقدم فلم يكن تحقيقه سهالً في الوقت القريب المنظم، االقتصاد إلى

 وفي. والصراعات الهشة العمالة تشمل وهي. المنظمة غير السمة لمشكلة ذريةالج األسباب فهم الضروري

 لدعم سبل في تفكر أن الدولية العمل منظمة وعلى. قيمة أداة 535 رقم التوصية تشكل أن يمكن الصدد، هذا

 بناء يةاألولو ذات المسائل تشمل أن ويمكن. المنظمة السمة إلى االنتقال إلى سعيها في واألقاليم البلدان

 وتعزيز والنساء؛ الشباب بطالة من والحد االجتماعية، الحماية وتوفير الوظيفي، األمن وتحسين القدرات،

 .العمل سوق إلى الجدد للوافدين المساعدة وتقديم التعاونيات،

 الالئق للعمل جديد ببرنامج يتمتع الكاميرون بأن اإلقليمي االجتماع الكاميرون من العمال عن المندوب وأبلغ .133

 عدم شأن ومن. المنظم االقتصاد إلى المنظم غير االقتصاد من االنتقال عملية في بفعالية اإلسهام بإمكانية يتسم

 فقد وكقطاع،. المنظم غير االقتصاد على اإلبقاء في يسهم أن مسؤولياتهم بتحمل المصلحة أصحاب التزام

 يتعلق فيما سيما ال القطاع، هذا يقدمها أن يمكن تيال اإلسهامات فهم عدم نتيجة ذلك وتفاقم للتمييز، تعرض

 تحسين على والعمل المنظم غير االقتصاد لدعم الالزمة التحتية البنية وضع إلى حاجة وثمة. الفقر من بالحد

 .الالئق والعمل المعايير

 لمشكلة حلول وجود عدم إزاء األسف عن مصر من العمل أصحاب عن مناوب ومندوب مستشار وأعرب .134

 عن فضالً  ،على مّر السنوات والمؤتمرات االجتماعات من يحصى ال عدد عقد رغم المنظم، غير القتصادا

 الواضحة الفوائد إلبراز كافية أدلة وجود عدم في الرئيسية القضية وتمثلت. المجال هذا في بحوث إجراء

 ألنهم المنظمة غير عمالةال إلى أنفسهم الجامعية الشهادات حاملي يلجأ مصر، وفي. المنظمة غير للسمة

 استراتيجيات بدأت وقد. المنظمة العمالة بأجور مقارنة عالية أجور على الحاالت، بعض في يحصلون،

 من أن غير أكلها، تؤتي والبناء، الزراعة مثل القطاعات، بعض في تنفيذها جرى التي االجتماعية الحماية

 .بطيئة عملية الواقع في يشكل أن المنظمة سمةال إلى العاملة القوى من كبيرة شريحة انتقال شأن

 من كبيرة نسبة إن )وزير الخدمة العامة والعمل والرعاية االجتماعية( زمبابوي عن حكومي ممثل وقال .135

 بشأن سياسة الحكومة اعتمد وقد. المهارات إلى وتفتقر المنظم غير القطاع في تعمل زمبابوي في الشباب

 بذلت كما. المنظم االقتصاد إلى المنظم غير االقتصاد من االنتقال على نصت والمتوسطة الصغيرة المنشآت

 غير العمالة على المنظمة السمة إضفاء إلى الرامية لالستراتيجية النهائية الصيغة لوضع كبيرة جهود

 يةبغ حقيقية مشاركة المعنية الجهات من وغيرها الثالثية المكونة الهيئات تشارك أن من بد وال. المنظمة

 .فعاالً  تعزيزاً  المنظمة السمة إلى االنتقال عملية تعزيز
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 توفير إلى ماسة حاجة وثمة. المستضعفة الفئات بدعم تعهدت حكومته إن أوغندا من يحكوم مندوب وقال .136

 المنشآت تنمية لدعم المهارات، تطوير وفي الريفية والتنمية الزراعة في واالستثمار الالزمة، التحتية البنية

 .المحلية األعمال دوائر نمو دعم عن فضالً  التمويل، إلى الوصول فرص زوتعزي

 واالستخدام الضرائب بشأن محكمة وطنية سياسة إلى الحاجة فاسو بوركينا من العمال عن المندوب وأبرز .137

 إنشاء من بد وال. العمل أصحاب بعض يمارسه الذي الضريبي التهرب الوضع هذا ويفاقم. للموارد الفعال

 الالئق العمل لتوفير الصناعي القطاع تطوير وينبغي. المنظم غير القطاع لخدمة محدد مصرفي نظام

 أن من بد وال مستواها، ورفع التعليمية النظم تحسين وينبغي. الهشة العمالة في حالياً  يوجدون الذين لألشخاص

  .المنظم غير القطاع تحسين على الفعالة الجهود تركز

 المستوى دون ممارسة يشكل الطبيعية الموارد تصدير أن على األفريقية النقابات اداتح منظمة ممثل وشدد .138

 االقتصاد على المنظمة السمة إلضفاء واإلقليمي الوطني المستويين على سياسية إرادة إلى حاجة وثمة. األمثل

 المصاغة التدابير - األفريقية االقتصادات تعزيز في عموماً  الهيكلي التكييف برامج فشلت وقد. المنظم غير

 حوار إجراء إلى دعوة وهناك. المنظمة السمة إلى االنتقال هدف تحقيق لضمان الوحيد السبيل هي بعناية

 بطريقة اإليرادات لفقدان والتصدي التعليم نظم وتحسين الزراعة في اآلالت استخدام وزيادة حقيقي، اجتماعي

 .مشروعة غير

 العالمي لإليدزمالحظات المدير العام بشأن اليوم 

 هذا أن إلى وأشار. لإليدز العالمي اليوم هو ديسمبر /األول كانون 0 بأن اإلقليمي االجتماع العام المدير رذكّ  .139

 وسيبتدئ لأللفية، اإلنمائية األهداف فترة ستنتهي شهر غضون في أنه إلى نظراً  مناسبة، لحظة في يجيء اليوم

 إلى نظراً  ،0 اإلنمائي بالهدف يتعلق فيما جيد تقدم إجراز تم وقد. مةالمستدا للتنمية 5303 عام برنامج تنفيذ

 استمرت ذلك، إلى باإلضافة. العكوسة للفيروسات المضاد العالج على حصلوا شخص مليون 23 أن

 عالج هدف وهو ،23-23-23 بالهدف المشاركين وأبلغ. التراجع في الوفيات وحاالت الجديدة االلتهابات

 :التالي على وينص اإليدز، وباء على القضاء على المساعدة إلى يرمي طموح

 البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين األشخاص جميع من المائة في 23 سيعرف ،5353 عام بحلول

 بفيروس اإلصابة لديهم شخص الذين األشخاص جميع من المائة في 23 سيحصل ،5353 عام وبحلول. وضعهم

 المائة في 23 سيتخلص ،5353 عام وبحلول. العكوسة للفيروسات المضاد لعالجا على البشرية المناعة نقص

 .الفيروسي العبئ من العكوسة للفيروسات المضاد العالج على يحصلون الذين األشخاص جميع من

 العمالة والتكنولوجيات الجديدة: فرص متاحة 
 أمام الشباب في أفريقيا

، المناقشة الخاصة في الجلسة العامة، التي أدارها السيد مامادو ، نائبة الرئيسالسيدة جاكلين موغو ترأست .141

بيتاي، مدير إداري، المكتب اإلقليمي ألفريقيا، مؤسسة روكفلر. وضمت مجموعة المشاركين األشخاص 

 التالية أسماؤهم: 

 السيدة آنا موغابو، مديرة عامة للعمل واالستخدام، وزارة الخدمة العامة والعمل، رواندا؛ –

 ؛مايكروسوفت من أجل أفريقيا""مبادرة  ،السيدة أمروت عبد هللا، المديرة اإلقليمية –

 ، الرابطة االستشارية ألصحاب العمل في مالوي؛مونتالي، األمين العام بيانيالسيد  –

 مركزية نقابات العمال في رواندا؛ السيد إيريك مويزي مانزي، األمين العام،  –

 ، منظمة العمل الدولية.كبيرة علماء االقتصادالسيدة إيرمغارد نوبلر،  –
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المهمة التي تضطلع بها مؤسسة روكفيلير وسلط الضوء على أبرز مجاالت عمله. وقال إن  مدير الجلسة شرح .141

المؤسسة حاولت أن تحدد المسائل ذات األهمية العالمية وأن تعالجها. واعتبر أن البطالة، وال سيما بطالة 

ذه المسائل. وتستحدث التحوالت وظائف جديدة تكون مجدية من حيث الكلفة وكان ال الشباب، تشكل إحدى ه

 بد من إجراء ثورة رقمية الستحداث الوظائف وتدريب من كانوا سيتركون على غاربهم. 

أن تكنولوجيات اإلنتاج الجديدة وإنشاء منتجات جديدة قد يدمر أو يستحدث أو يحول إلى  السيدة نوبلر وأشارت .142

الوظائف الموجودة. وهذا يعني أن نموذج التغيير التكنولوجي والهيكلي يحدد كمية الوظائف ونوعيتها  طبيعة

الضوء على التحدي األساسي الذي تواجهه البلدان األفريقية أال وهو  السيدة نوبلر على حد سواء. وسلطت

لوظائف وال سيما الوظائف التي تلبي إدارة التنمية التكنولوجية وتعزيز نماذج االبتكار التكنولوجي المولدة ل

 احتياجات الناس وتوقعاتهم. 

وأشارت إلى أن الكثير من البلدان األفريقية ال تزال تواجه مستويات منخفضة من التكنولوجيا ودينامية  .143

منخفضة في التغير التكنولوجي. وتكنولوجيات اإلنتاج في الزراعة وفي االقتصاد غير المنظم تبين هذه 

ات الدنيا من التطور، مما يؤدي إلى انخفاض إنتاجية الوظائف وتدني األجور، وهذا بدوره ينعكس المستوي

سلباً على صحة العمال ورفاههم. وال تزال حصة التصنيع متدنية في إجمالي الناتج المحلي، شأنها شأن 

نمية الصناعية أنها محرك المنتجات التكنولوجية المتوسطة والعالية. وشكل ذلك مسألة حاسمة، إذ اعتبرت الت

صناعات أن يمتد في الالتقدم التكنولوجي في البلدان ذات الدخل المنخفض. ومن شأن االرتقاء التكنولوجي 

 غير المنظم.قتصاد ليشمل الزراعة واال

حالة، أظهر فيها عدد من البلدان األفريقية دينامية عالية في تحويل الوظائف والنماذج السيدة نوبلر  وعرضت .144

المهنية، مما أدى إلى تغيير حصة المهن متدنية أو متوسطة أو عالية المهارات في صفوف القوى العاملة. 

وكان ذلك خير دليل على التحوالت التكنولوجية والهيكلية. ولكن لم يجر حتى اليوم أي تحليل منتظم لنماذج 

ر التكنولوجي والهيكلي وكيف رسم معالم التغيير الملحوظة في النماذج المهنية وثمة حاجة لفهم طبيعة التغيي

 النماذج المهنية الجديدة في القوى العاملة.

وسنغافورة من شأنه أن يقدم دروساً مجدية وجمهورية كوريا  ، الصين،وتايوان الصين،ونجاح بلدان من قبيل  .145

لهيكلي، مع رؤية لنا. ويحتاج صانعو السياسات إلى إعداد استراتيجية طويلة األجل للتحول التكنولوجي وا

التكنولوجي، في  التحولواضحة لألهداف الواجب تحقيقها. وأشارت إلى أن اإلدماج مطلوب في استراتيجية 

كافة قطاعات االقتصاد، بما في ذلك التصنيع والصناعات الحرفية والزراعة والخدمات في المناطق الحضرية 

دان أخرى أن التنمية التكنولوجية المدارة على نحو والريفية على حد سواء. وتبين التجارب المكتسبة من بل

من منتجات التكنولوجيا المتدنية إلى الوسطى والعليا، مع تدريجي ناجح تشمل استراتيجية على مستويين: تقدم 

قدرة  تزيد منعندئذ على عملية تعلم  العملية التدريجيةاالستفادة من التكنولوجيات الطليعية. وتنطوي هذه 

 .واالرتقاء المنشآت على االبتكاراملة والقوى الع

وال يوجد نهج سياسي موحد وينبغي لصانعي السياسات أن يضعوا استراتيجيات خاصة بكل بلد. وعلى  .146

الحكومات أن تضع حزمة شاملة ومتكاملة ومنسقة من السياسات تشمل االستثمار والتجارة والتكنولوجيا 

اسات االقتصاد الكلي وسوق العمل والسياسات المالية المدمجة والتعليم وسياسات التدريب التي تدعمها سي

باالستثمار في البنى التحتية وتحتاج هذه السياسات إلى مؤسسات فعالة لتحقيق أغراض التنسيق العامة 

 وضمان ترافق التعليم واالستثمار واالبتكار.

فة لماذا كان هناك إقبال على إلى أنه ينبغي استعراض التغييرات في سياق معرالسيدة موغابو  وأشارت .147

التكنولوجيات الجديدة؛ ولماذا سوف تعتمد التكنولوجيات الجديدة؛ وما هي السياسات الموجودة وما هي 

الجديدة المعتمدة، وما هي االحتياجات الحقيقية للسكان. وكان  تالمهارات الموجودة الستخدام التكنولوجيا

ع الزراعة من أجل مساعدة الناس للخروج من شراك الفقر. ولم هناك طلب كبير على هذه التغيرات في قطا

يكن هناك حجم موحد وسيكون من الحاسم النظر إلى كلفة التكنولوجيا. وكان ال بد من تقييم المهارات 

المطلوبة وإدارة التدريب واستخدام التكنولوجيا بشكل مبسط حتى يتمكن الجميع من اعتمادها. ومن الحيوي 

االجتماعي في هذا السياق وإدماج التغير التكنولوجي في استراتيجيات التنمية الوطنية. وفي هذا  تعزيز الحوار

 الصدد، من شأن السكان أن يلتفوا حول التكنولوجيا بشكل كامل.

بهدف  5300أنشئت في شباط/ فبراير  "يكروسوفت من أجل أفريقياام"أن مبادرة السيدة عبد هللا  وأفادت .148

يد من نمو المنشآت المملوكة محلياً وتعزيز تدريب المهارات من الطبقة الوسطى في القطاع جعل االبتكار يز

الخاص ودعم التوصيلية من خالل التوصل إليها بشكل معقول. وعالجت المبادرة مسائل القابلية على 
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ق النائية، مستهدفة االستخدام والقدرة التنافسية واالنتاجية ليس في األسواق الغنية فحسب بل أيضاً في المناط

وجمهورية تنزانيا  ورواندافي كينيا  Feature Nokia phoneبذلك المزارعين. وأحالت إلى مشروع في 

، المصمم لتعزيز النفاذ وزيادة االنتاجية من خالل توصيلية اإلنترنت. وقد استثمرت شركة وزمبابوي المتحدة

 اكات على المستوى الوطني.يكروسوفت بشكل كبير في القارة وكانت تبحث عن شرام

السياق في خمسة مجاالت هي: المهارات، التعليم، األسواق الجديدة، تنظيم الحكومة  السيد مونتالي أرسى .149

واستحداث العمالة. وفيما يتعلق بالمهارات، كانت هناك حاجة لتكييف التكنولوجيات مع السياق الوطني ومع 

مشروع و من أجل أفريقيا" يكروسوفتام"سامسونغ ومبادرة  مبادرات مستدامة أخرى، من قبيل تكنولوجية

e-Ghana .اً جيبمستقطاع التعليم  م يكنلكانت الشركات تتكيف مع التكنولوجيا الجديدة، في حين  الحظ أنهو 

أمراً مهماً. وأشار  في نظام التعليم الكامننفسها. وبالتالي كان االبتكار المعزز أو  يرةتالوولم يكن استباقياً في 

إلى أن منظمة العمل الدولية يمكنها أن تساعد البلدان على تحديد الثغرات في المهارات واعتماد احتياجات 

تدريبية من أجل الحصول على روابط بين التعليم والتدريب والمنشآت، من أجل مساعدة البلدان على 

ى مستوى المدارس ومؤسسات التدريب المهنية، الحصول على برامج تدريب في التكنولوجيات الجديدة عل

 وتشجيع االستثمار في البنى التحتية.

وفيما يتعلق باألسواق الجديدة والبيئات المؤاتية، كان من الضروري إقامة شراكات تجارية وإنشاء منشآت  .151

مسألة صغيرة ومتوسطة. وذلك ينطوي على إجراء حوار اجتماعي وقيام الشركاء االجتماعيين باستعراض 

التكنولوجيات المستدامة. ويمكن لمنظمة العمل الدولية أن تساعد البلدان على تحديد المجاالت التي يمكن أن 

تستفيد من استخدام التكنولوجيات الجديدة وأن تشجع االستثمار الوطني واألجنبي وأن تنهض بإنشاء المنشآت 

التعاون اإلقليمي من أجل حفز االستثمار، ال سيما  في قطاع التكنولوجيات الجديدة. وينبغي للمنظمة أن تشجع

في شبكات التوصيل باأللياف البصرية. ويمكنها أيضاً أن تدعم المنشآت على وضع تدريبهم الخاص وفقاً 

 للتكنولوجيات الجديدة، باإلضافة إلى برامج التعليم المتواصل الذي يسمح للعاملين بتغيير وظائفهم.

يد على أنه ينبغي للبلدان األفريقية أن تعتمد على التغيير التكنولوجي مما يستدعي التأك السيد منزي وأعاد .151

االبتكار. غير أن القطاع غير المنظم والقطاع الزراعي يتسمان بإنتاجية ضعيفة وأجور متدنية ونفاذ محدود 

استخدمت إلى التكنولوجيات الرقمية وال بد الستحداث الفرص من أن تمر من مرحلة التصنيع. وإذا 

التكنولوجيات على نحو سليم، فإنها ستؤدي إلى عمالة منتجة. وينبغي إصالح المؤسسات التربوية والمهنية 

 على نحو ابتكاري.

ع وتيرة التصنيع وأن تدخل تكنولوجيات جديدة نقالة وأن تضمن نفاذاً سهالً إلى أن تسرّ  من وال بد للبلدان .152

وفير الطاقة وتحسين المهارات وتعزيز االستثمار وضمان الحوار شبكة األنترنت. وهناك تحديات ترتبط بت

االجتماعي في البيئة المؤاتية. وثمة حاجة إلى اعتماد نهج متكامل وتنسيق البرامج والسياسات على المستوى 

الوطني وإرساء حوار اجتماعي فعال. ويتطلب ذلك موارد وإرادة سياسية ومهارات تقنية من جانب منظمة 

 لدولية. العمل ا

أنه ينبغي ألفريقيا أن تستورد التكنولوجيات )نائب وزير العمل وعالقات العمل(  ممثل حكومي من غانا وأعلن .153

التي تروج لفرص العمل لصالح الشباب. وليس من المفروض على البلدان أن تقبل تكنولوجيات، ولو كانت 

ن سطحية. وتستورد هذه تكنولوجيات ترتبط مجانية، إذا كانت ال تسهم في استحداث فرص العمل، إذ قد تكو

 بقطاعات محددة باالقتصاد. وينبغي للبلدان األفريقية أن تتلقى تكنولوجيات تتمشى مع احتياجاتها الخاصة.

الحاضرين بأن السودان  دولة لشؤون العمل واإلصالح اإلداري(ال)وزير  ممثل حكومي من السودان موأعل .154

في إطار الجهود التي يبذلها لمواجهة التحديات االقتصادية المطروحة أمامه.  يرغب في الحد من بطالة الشباب

ودعا منظمة العمل الدولية إلى تعزيز دعمها للبلدان النامية والمساهمة في أن تفتح القارة أبوابها أمام الشباب. 

صالت بين تكنولوجيا  وبالتالي ينبغي بذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون والشراكات الرامية إلى إقامة

 المعلومات واالتصاالت وبين عمالة الشباب.

أن الصلة بين الشباب والتكنولوجيا تقوم على التعليم.  مستشار للعمال ومندوب مناوب من المغرب وأعلن .155

فالشباب يأتون بقيمة مضافة إلى االقتصاد ويسمح االستثمار، عند التكوين المهني عند هذه المجموعة، بزيادة 

ه القيمة. وينبغي للحكومات األفريقية أن تهتم أكثر فأكثر بالشباب من خالل اعتماد سياسات تربوية تستجيب هذ

الحتياجات سوق العمل وينبغي للحكومات أن تستورد التكنولوجيا بشكل يسمح لها بالمساهمة في التنمية 

للشباب األفريقي أن يستفيد من  الصناعية والتنمية المستدامة وفي استحداث فرص العمل للشباب. وينبغي

التقدم التكنولوجي لكسب نوع من اإلطاللة واالستفادة من تجارب األقاليم األخرى وال سيما إقليم آسيا. وينبغي 
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في المائة في مجال البحوث  0للبلدان أن تخصص موارد للبحوث العلمية، علماً أن أفريقيا لم تسهم إالّ بنسبة 

 العلمية.

إنه من المهم تسليط الضوء على الدور الرئيسي الذي تضطلع به  أصحاب العمل من غابونمندوبة  قالتو .156

المنشآت الخاصة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التنمية المستدامة. وتشجع البلدان على دعم المنشآت 

بناء القدرات أمر الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى تكنولوجيات جديدة، ال سيما في مجال االتصاالت. و

أساسي وتوصى منظمة العمل الدولية بتعزيز جهودها الرامية إلى بناء القدرات في أفريقيا. ويطلب من منظمة 

العمل الدولية كذلك، بدعم من قطاع األعمال في أفريقيا، أن تساعد منظمات أصحاب العمل والمنشآت 

 إلى تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت. الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد غير المنظم على النفاذ

عن تقديره للتكنولوجيات الجديدة مشيراً  جمهورية الكونغو الديمقراطيةمن مندوب أصحاب العمل وأعرب  .157

إلى أنها تطرح أيضاً التحديات. وينبغي للبلدان أن تهتم للمكانة التي تحتلها اليد العاملة في التكنولوجيات 

 اتفاقي شراكةت جمهورية الكونغو الديمقراطية قعووالتعليمية والتدريبية وفقاً لذلك.  الجديدة وأن تعد برامجها

بين أصحاب العمل ووزارة التعليم اإلبتدائي والثانوي والتدريب المهني من جهة،  5300و 5303في عامي 

بين التدريب أوثق  مواءمةبهدف ضمان من جهة أخرى وبين أصحاب العمل ووزارة التعليم العالي والجامعي 

  والعمالة.

إن العمالة والتكنولوجيات الجديدة مهمة جداً وترتبط  مستشار للعمال ومندوب مناوب من السودان قالو .158

جميعها ارتباطاً وثيقاً باحتياجات الشباب. وأضاف أن أفريقيا غنية بالموارد الطبيعية، ولكنها تحتاج إلى 

طلوبة في سوق العمل، ال سيما في قطاعي الزراعة وتربية اكتساب تكنولوجيات جديدة لدعم المهارات الم

المواشي. وفي حين تتميز أفريقيا بشبابها المثقف، من الضروري أيضاً أن تكيف برامجها التعليمية والتدريبية 

مع احتياجات السوق. وينبغي إدراج استخدام التكنولوجيات الجديدة في المناهج الدراسية. وأخيراً رأى 

 نه ينبغي تعزيز الحوار االجتماعي والمساواة على نحو نشط.المتحدث أ

أن اإلنترنت يشكل مصدراً واسعاً من المعلومات وأنه ينبغي أن  مندوب أصحاب العمل من زامبيااعترف  .159

يتمكنوا من  ، كيلشباب والنساء ومن هم في أسفل السلم االجتماعيا ، بما في ذلكيكون متاحاً أمام الجميع

لتعليم والتنمية االقتصادية واالجتماعية. والحظ أنه هناك حاجزين يعيقان الحصول على الحصول على ا

تكنولوجيا المعلومات وهما: الفجوة الرقمية وحاجز اللغة. تتأتى الفجوة الرقمية عن استحالة الحصول على هذه 

المستخدمة في اإلنترنت، التكنولوجيات وعن مشاكل التوصيلية. وحاجز اللغة يعود إلى عدم فهم الناس للغات 

ليزية. وهذه المشاكل تواجهها بالده وإقليم أفريقيا بمجمله. كنإلفي المائة من المضمون باللغة ا 23مع وجود 

وطلب المتحدث من منظمة العمل الدولية أن تبحث عن وسائل تكنولوجية تجعل من تكنولوجيا المعلومات 

 دية.واالتصاالت حافزاً رئيسياً للتنمية االقتصا

الروابط القائمة بين التكنولوجيا وعمالة الشباب. وأشار إلى من الكونغو  العملالمندوب عن أصحاب  وأبرز .161

بلده سجل نمواً اقتصادياً مرتفعاً بفضل صناعة النفط. وتستورد الشركات الخاصة في أفريقيا التكنولوجيات 

العاملة الماهرة رغم المستويات العالية من الجديدة التي تتطلب مهارات جديدة، وتستورد أيضاً هذه اليد 

البطالة. وأدى ذلك إلى توترات اجتماعية، نظراً إلى أن السكان المحليين ال يحصلون على وظائف، في وقت 

 يشهد فيه البلد نمواً اقتصادياً. ومن الواضح أن التعليم ال يلبي احتياجات سوق العمل.

أن تكنولوجيا المعلومات تتيح فرصاً جديدة للنمو جني  فوارالمندوب عن أصحاب العمل من كوت دي وذكر .161

المنشآت الصغيرة  لدعماألرباح. وثمة حاجة إلى اكتساب مهارات جديدة لتتناسب مع التكنولوجيات و

. وتشكل التكنولوجيات الجديدة فرصة لتحويل المنشآت األفريقية. وأشار إلى أن وتعزيزها والمتوسطة

ها عموماً بطيئة، ال سيما عندما يتعلق األمر بالتعليم والتدريب أو بصياغة السياسات الحكومات تكون استجابت

لتشجيع روح تنظيم المشاريع لدى الشباب. وشدد على دور الحوار االجتماعي في مناقشة التكنولوجيا الجديدة 

 وعمالة الشباب.

تقييماً دقيقاً للمخاطر والفرص التي على ضرورة أن تجري البلدان السيد مانزي  ورداً على المناقشة، وافق .162

. ولذا، فإن الحوار االجتماعي يضطلع بدور رئيسي في معالجة أفريقياتجلبها التكنولوجيات الجديدة إلى 

المخاطر والمزايا على السواء، في مسعى إلى ضمان اعتماد السياسات المناسبة وإدراج عمالة الشباب 

 والبطالة الجزئية في المناقشة.
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أن التكنولوجيات الجديدة تطرح أيضاً تحديات ذات طابع قانوني، وأشار إلى الحاجة إلى السيد مونتالي  والحظ .163

على السواء. وأوصى بالتلمذة الصناعية والتدريب الداخلي  استخدامهاسن تشريعات لحماية وتعزيز 

 باعتبارهما فرصتين لمعالجة عمالة الشباب والتكيف مع التكنولوجيا.

وسلمت باألهمية الكبرى التي يكتسبها التدريب داخل مكان العمل السيد مونتالي  مقترحعبد هللا  ةدالسي وأيدت .164

على استخدام التكنولوجيات الجديدة. وأشارت إلى أن نظام التعليم يؤثر في االبتكار وروح تنظيم المشاريع، 

، من شأنه أن يشجع الشباب على واختتمت كالمها بالدعوة إلى إحداث تغيير في طريقة التفكير في أفريقيا

 ركوب المخاطر والسلطات على قبول فكرة أن األخطاء قد تقع أحياناً. 

أن البنية التحتية غير الكافية ونقص المهارات تشكل عائقاً كبيراً فيما يتعلق  السيدة موغابو وذكرت .165

 بالتكنولوجيا الجديدة.

قد تؤدي إلى إلغاء الوظائف. وفي الوقت ذاته، يمكنها أن  الجديدة تلى أن التكنولوجياالسيدة نوبلر إ وأشارت .166

في اإلنتاج والتنويع في صناعات جديدة مما يؤدي إلى استحداث الوظائف تشكل إيذاناً بعملية من االبتكار 

، مع النظر إلى التكنولوجيات الجديدة في السياق األوسع ينبغي كذلكفي أفريقيا. و اإلنتاجيةونمو المنتجة 

 تكنولوجيات اإلنتاج.في االعتبار المعلومات واالتصاالت الجديدة فضالً عن األخذ 

ولخص مدير الجلسة الدورة قائالً إن التكنولوجيات الجديدة ال تشكل الحل الناجع ولكن ينبغي اعتبارها عامالً  .167

لى تدريب الشباب لالبتكار والتحول. وشدد على ضرورة تكييف التكنولوجيا مع احتياجات البلد. ودعا البلدان إ

على وظائف المستقبل ال على الوظائف التقليدية ثم أوصى مدير الجلسة بأن تستمر منظمة العمل الدولية في 

أداء دور قيادي عند وضع برامج عمل متكاملة على نحو جيد وتراعي احتياجات القطاع الخاص وأصحاب 

ص على تسهيل فرص العمل وتطوير المنشآت العمل والعمال. وينبغي لتلك البرامج أن تحفز القطاع الخا

المتوسطة والصغيرة. وعلى منظمة العمل الدولية أن تسهم في وضع منصة تعنى بتبادل المعارف وأفضل 

 الممارسات.

الجلسة الخاصة بشأن تعزيز وتطبيق إعالن المبادئ الثالثي 
 بشان المنشآت متعددة الجنسية  لمنظمة العمل الدولية

 اعي في أفريقياوالحوار االجتم

عقد االجتماع اإلقليمي أيضاَ جلسة خاصة بشأن تعزيز وتطبيق إعالن المبادئ الثالثي لمنظمة العمل الدولية  .168

بشان المنشآت متعددة الجنسية والحوار االجتماعي في أفريقيا. وترأس الجلسة السيد غريغوار أوونا، نائب 

ات القطاعية في مكتب العمل الدولي، السيدة آليت فان لور. رئيس االجتماع وأدار الجلسة مديرة إدارة السياس

 وكان المشاركون كالتالي:

 السيد سو ماالكن وزير العمل واالستخدام، ليسوتو؛ −

 السيد إدوارد الدويو، االتحاد العام للمنشآت في كوت ديفوار وقطاع األعمال في أفريقيا؛  −

 ، مؤتمر نقابات العمال في جنوب أفريقيا.العام ، األميننيتشالينتشاليالسيد بيهيكي  −

وذكر مدير الجلسة بأنها نظمت كجزء من آلية المتابعة الجديدة إلعالن المنشآت متعددة الجنسية، التي اعتمدها  .169

. وتمثلت األهداف الثالثة للجلسة في تقاسم أهم النقاط الواردة 5305مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في عام 

تقرير عن تعزيز وتطبيق إعالن المنشآت متعددة  :ت متعددة الجنسية والتنمية والعمل الالئقالمنشآفي تقرير 
، وقد صدر باالستناد إلى مساهمات مباشرة من الهيئات المكونة في أفريقياوالسياسة االجتماعية الجنسية 

متصلة بتنفيذ إعالن الثالثية من الدول االعضاء في أفريقيا، لتقاسم الخبرات بشأن الفرص والتحديات ال

 المبادئ الثالثي في اإلقليم وإلصدار توصيات من أجل تعزيز أكثر فاعلية للصك في أفريقيا.

، المناقشة باإلشارة إلى السيدة غيتا لورانس، رئيسة، وحدة المنشآت متعددة الجنسية والتزام المنشآت وقدمت .171

م التشديد عليها في دورات سابقة، من قبيل الحاجة إلى عدد من القضايا ذات األولوية بالنسبة ألفريقيا كان قد ت

التحول الهيكلي والبيئة المؤاتية للمنشآت المستدامة ودور الحوار االجتماعي في التنمية الشاملة والمستدامة. 

وكان أحد المندوبين قد ذكر سابقاً أن القطاع الخاص محرك الستحداث فرص العمل وأن الحكومة تضع 
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ل التشريعات والسياسات المالئمة والحوار االجتماعي. وغالباً ما كان الدافع االستثمار األجنبي الوقود من خال

على أمل ان يؤدي إلى  المباشر والتجارة. وقد اجتذبت الحكومات في الواقع االستثمار األجنبي المباشر

ز برنامج التنمية المستدامة لعام استحداث الوظائف محلياً وإلى التنويع االقتصادي والقضاء على الفقر. وقد أبر

ومؤتمر تمويل التنمية دور القطاع الخاص في التنمية ودعا إلى تنسيق أفضل لسياسات القطاع الخاص  5303

 مع أهداف التنمية الوطنية. 

وقد اكتسب إعالن المنشآت متعددة الجنسية بوصفه الصك الثالثي المعتمد عالمياً والقائم على الحقوق  .171

جل التنمية االقتصادية الشاملة، األهمية بالنظر إلى تزايد أمن عمليات المنشآت متعددة الجنسية من  لالستفادة

. وتمثلت سماته األساسية في الحاجة إلى تعزيز 5303عام عولمة االقتصاد أكثر من أي وقت مضى وبرنامج 

وطنية وحفز العالقات الصناعية السياسات وتوثيق اتساق إجراءات القطاع الخاص مع األولويات اإلنمائية ال

 والحوار الثالثي الوطني والحوار بين بلدان األصل والبلدان المضيفة.

وشملت أهم عناصر التقرير لمحة عامة عن االتجاهات اإلقليمية في االستثمار األجنبي المباشر وتحليالً  .172

ي اإلقليم فيما يتعلق بتعزيز للردود المتلقاة من الحكومات وأصحاب العمل والعمال في الدول األعضاء ف

. وفي العقد الماضي، سجل نمو اقتصادي يعتد به في أفريقيا يحفزه المنشآت متعددة الجنسية وتطبيق إعالن

إلى حد ما زيادة كبيرة في تدفقات االستثمار األجنبي المباشر. ولم يعد االستثمار األجنبي المباشر مقتصراً 

نه يتزايد اآلن أيضاً في الخدمات والتصنيع، وهي قطاعات توفر المزيد من على الموارد الطبيعية والسلع ولك

الفرص من أجل استحداث فرص عمل. وكانت االستثمارات من االقتصادات الناشئة آخذة في االرتفاع فضالً 

لى عن تزايد االستثمار األفريقي العابر للحدود نظراً إلى ظهور منشآت أفريقية متعددة الجنسية. بيد أن ع

الرغم من نمو الناتج المحلي اإلجمالي واالستثمار األجنبي المباشر، فإن هذا النمو كان إلى حد كبير غير مولد 

للوظائف. والسؤال الذي يتعين طرحه هو كيف يمكن زيادة تقاسم المنافع. ويقوم اثنا عشر بلداً في الوقت 

تاحة الفرصة لتوثيق صلة االستثمار بالتنمية الراهن بإعادة النظر في استراتيجيات وسياسات االستثمار إل

الشاملة. ويساعد الزخم والحيز السياسي على زيادة توظيف االستثمار من أجل تحقيق العمل الالئق والنمو 

 الشامل.

وأبرز العناصر في تحليل الردود المتلقاة من الهيئات المكونة الثالثية والمجاالت التي اعتبرت األكثر جدوى،  .173

المنشآت متعددة تحداث العمالة والتدريب وظروف العمل وفصول المفاوضة الجماعية من إعالن شملت اس

وفي كل هذه المجاالت، أشير إلى التحديات والفرص المتصلة باالستثمار األجنبي المباشر وعمليات الجنسية 

ددة الجنسية ومعها، المنشآت متعددة الجنسية. وكانت منصات الحوار من أجل المناقشات بشأن المنشآت متع

 موجودة في معظم البلدان المستجيبة ومن الممكن زيادة تعزيزها. 

، من المنشآت متعددة الجنسية وذكرت أخيراً بعض اإلجراءات المقترحة لزيادة تحسين تطبيق مبادئ إعالن .174

ياسات االستثمار قبيل تقوية الهياكل الثالثية الموجودة في المناقشات بشأن االستثمار األجنبي المباشر وس

وتعزيز بناء قدرات الهيئات المكونة الثالثية وزيادة التعاون الدولي واالهتمام القطاعي والمزيد من منتديات 

أن تتعلم المزيد عن  للهيئات المكونةمنظمة العمل الدولية التي تضم المنشآت متعددة الجنسية بحيث يمكن 

رت الهيئات المكونة الثالثية بوضوح إلى الحاجة إلى زيادة في عملياتها. كما أشا مبادءهاإلعالن وتدرج 

المساعدة التقنية من جانب منظمة العمل الدولية لتحسين تجهيزاتها من أجل وضع السياسات وإجراء الحوار 

 في بلدانها. 

تجربة بالده في استغالل االستثمار األجنبي من أجل تحقيق النمو الشامل  السيد تسو ماالكين وعرض .175

ستحداث فرص العمل، وقدم اقتراحات بشأن الطرق الكفيلة بزيادة تعزيز إعالن المنشآت متعددة الجنسية وا

وذكر أن ليسوتو تعلق أهمية كبرى على إعالن المنشآت متعددة الجنسية كما يدل على ذلك  .في اإلقليم

ن ليسوتو صدقت أيضاً على جميع استكمال جميع الهيئات المكونة االستبيان تحضيراً للتقرير اإلقليمي. وقال إ

وهي بالتالي في وضع جيد لتطبيق مبادئ إعالن المنشآت متعددة  ،االتفاقيات األساسية لمنظمة العمل الدولية

واعتمدت خطة إنمائية استراتيجية وطنية ورعاية األطفال الجنسية. وقد سنت على سبيل المثال قانون حماية 

للعمالة باتت جاهزة لموافقة مجلس الوزراء  وطنية وصاغت سياسة وسياسة صناعية وسياسة لالستثمار،

 هو تحسين بيئة االستثمار.  عليها. والقصد من جميع هذه التدابير

إلى ضم وحدات عدة وزارات مسؤولة عن شتى  لألعمال باإلضافة إلى ذلك، أدى إنشاء مركز تسهيالت موحد .176

منشآت وإدارتها. وشارت ليسوتو أيضاً في برنامج العمل الموافقات واإلجراءات، مما سهل عملية إقامة ال

 األفضل لمنظمة العمل الدولية. 
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ومن حيث التحديات التي تواجه ليسوتو، أشار المتحدث إلى أن العديد من المستثمرين في ليسوتو لم يقدروا  .177

ارات التقنية. وغالبا ما الحوار االجتماعي حق قدره وهناك أيضاً حاجز اللغة فضالً عن االفتقار إلى نقل المه

 تكون المنشآت متعددة الجنسية مترددة في إعادة استثمار أرباحها في البلد الذي تنفذ فيه عملياتها. 

ى نطاق واسع ويدرج في لوفيما يتعلق بطريق المستقبل، ينبغي أن ينشر إعالن المنشآت متعددة الجنسية ع .178

ك، ينبغي تعزيز الحوار االجتماعي. وينبغي على الدول استراتيجيات التنمية الوطنية. باإلضافة إلى ذل

األعضاء أن تقدم تقرير كل سنتين حول التقدم المحرز. ويمكن القيام بذلك على سبيل المثال في سياق اللجنة 

التحاد األفريقي. وهناك صالت واضحة بين إعالن المنشآت متعددة الجنسية وبرنامج لاالجتماعية االقتصادية 

 وأهداف التنمية المستدامة.  5300ألفريقي لعام االتحاد ا

وينبغي لمنظمة العمل الدولية أن توفر المزيد من الدعم بشأن إعالن المنشآت متعددة الجنسية بما في ذلك  .179

تعزيز وإدماج هذا اإلعالن في السياسات اإلنمائية والقطاعية، ونشر أفضل الممارسات وإجراء البحوث بشأن 

 ة الجنسية على النمو االقتصادي واستحداث العمالة ونقل المهارات. أثر المنشآت متعدد

التجربة اإليجابية للغاية في كوت ديفوار في إشراك المنشآت متعددة الجنسية في السيد الدويو  وعرض .181

األولوية الوطنية المتعلقة بعمالة الشباب في سنوات ما بعد األزمة وقد أفضت دراسة أجرتها منظمة العمل 

بشأن عمالة الشباب إلى حوار رفيع المستوى وإلى إنشاء فريق عمل ثالثي يضم الحكومة  5303لية في الدو

وأصحاب العمل ونقابات العمال. وأجريت دراسات إضافية على أساس المنشآت متعددة الجنسية في مختلف 

لصغيرة والمتوسطة القطاعات لتحديد إمكانيات زيادة الصالت بين المنشآت متعددة الجنسية والمنشآت ا

 المحلية والعقبات أمام مثل هذه الصالت. ومن ثم، اعتمد الفريق العامل خطة عمل. 

أصحاب العمل تعمل مع  اتغير معروف إلى حد كبير وكانت منظمالمنشآت متعددة الجنسية وكان إعالن  .181

القادمين إلى كوت ديفوار،  وزارة االستخدام لوضع أساليب لتحسين ترويج اإلعالن فيما بين المستثمرين الجدد

فوراً في سياساتها وممارساتها. وهناك حاجة إلى أن تصبح المنشآت متعددة الجنسية  مبادءهبحيث تدمج 

أعضاء في منظمات أصحاب العمل الوطنية بحيث يكون في اإلمكان تنظيم المزيد من التدريب لهذه المنشآت 

ه المنشآت أن تتقاسم تجربتها في بعض المجاالت مع المنشآت بشأن إعالن المنشآت متعددة الجنسية ويمكن لهذ

المحلية. وطلب المزيد من التدريب بشأن إعالن المنشآت متعددة الجنسية لصالح أعضاء الفريق العامل 

 الثالثي.

على الحاجة إلى بناء نقابات عمال قوية ونشطة ألنه ليس هناك من صاحب عمل  نيتشالينتشالي السيد وعلق .182

وعاً مبادئ اإلعالن. وذكر أن العمال رحبوا بالتقرير واتفقوا مع ما حدده من جوانب سلبية في ينفذ ط

االستثمار األجنبي المباشر. وأثار مشكلة عدد الردود المحدود على االستبيان مشدداً أنه من المهم الحصول 

ثمار األجنبي المباشر مرحباً به لكن على بيانات ووقائع لتنوير حوار قائم على البراهين. وغالباً ما يكون االست

التجارب كانت مختلطة ألن المنشآت متعددة الجنسية غالباً ما تدمر الوظائف بدالً من استحداثها وتخلف أثراً 

سلبياً على البيئة والمجتمعات المحلية. وهناك مشكلة التهرب الضريبي والترتيبات الخارجة عن النقابات التي 

ريعات الوطنية. وهناك حاجة إلى بناء قدرات الهيئات المكونة الثالثية وإلى رصد أقوى غالباً ما تقود التش

بغي إعادة التفكير في النموذج اإلنمائي لزيادة المنافع للبلد المضيف واالبتعاد عن نلطريقة تطبيق المبادئ. وي

نبغي تعزيز حقوق التنظيم النموذج الموجه نحو الصادرات الذي ال يأتي بأي قيمة مضافة للبلد المضيف. وي

 والمفاوضة الجماعية، ولمنظمة العمل الدولية دور هام تضطلع به في هذا الصدد. 

 .وتلت مناقشة المائدة المستديرة مداخالت من المندوبين .183

لة الشباب هو أولوية حكومية في كوت ديفوار وأن بطاأن معالجة تحدي  حكومي من كوت ديفوار ممثل ذكر .184

الة الشباب قد أنشئت لهذا الغرض. وأشار إلى أن االستثمار األجنبي المباشر تزايد بمرور وكالة خاصة بعم

السنوات نتيجة إصالحات بيئة األعمال في البلد وقد اعتمدت مدونة استثمار جديدة فضالً عن إطار جديد  

ل إلى تقاسم أفضل للحوار مع القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وكان الهدف هو التوص

لمنافع االستثمار األجنبي المباشر. وكرر الحاجة إلى زيادة تعزيز تحديث مبادئ إعالن المنشآت متعددة 

الجنسية وضلوع المنشآت في استحداث فرص العمل للشباب. وختم بالتشديد إلى الحاجة إلى التزام ثالثي 

نشآت الصغيرة والمتوسطة وإلى دراسات عن تأثير وزيادة صالت األعمال بين المنشآت متعددة الجنسية والم

الممارسات أمثلة عن المنشآت متعددة الجنسية على استحداث فرص العمل ووضع مجموعة موارد تتضمن 

في العمل مع المنشآت متعددة الجنسية على أساس اإلعالن وطلب  ديفوارالحسنة. وأثنى على تجربة كوت 

 ي هذا المجال. مواصلة دعم منظمة العمل الدولية ف
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أن زامبيا تعتبر االستثمار األجنبي المباشر كسبيل الستحداث فرص العمل.  مندوب حكومي من زامبيا وذكر .185

وعليه، اعتمدت زامبيا إصالحات لتحسين مناخ االستثمار وأنشأت وكالة تنمية زامبيا كمركز موحد 

زيز قدرة البلد من أجل التنمية االقتصادية. للمستثمرين الدوليين. وقال إنه يجري المزيد من اإلصالحات لتع

وقدم لمحة عامة عن القوانين التي تتناول االستثمار األجنبي المباشر فضالً عن الجهود الجارية لتنسيق قوانين 

 العمالة.

بهذه الجلسة الخاصة بشأن إعالن المنشآت متعددة الجنسية في جدول مندوب حكومي من النيجر ورحب  .186

اإلقليمي األفريقي مشدداً على أن النيجر بوصفه عضواً لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي قد  أعمال االجتماع

أيد استراتيجية التنفيذ الجديدة إلعالن المنشآت متعددة الجنسية. وهو بالتالي مسرور برؤية التقدم المحرز. 

 لزيادة حفز اعتماد إعالن وطلب دعم منظمة العمل الدولية لبناء القدرات في بلده كي يكون في وضع أفضل

 . المنشآت متعددة الجنسية

على الصلة الهامة بين المنشآت متعددة الجنسية والتنمية الشاملة من السودان  مستشار العمالوشدد  .187

والمستدامة. والحظ أن المنشآت متعددة الجنسية في السودان تدخل على ما يبدو إلى قطاعات لديها اشتراطات 

وتمثل أحد التحديات  .تستحدث ما يكفي من الوظائف من قبيل االتصاالت، ولكنها الخاصة من المهارات 

ينبغي ضة الجماعية. ووالبارزة في أن المنشآت متعددة الجنسية ال تحترم تماماً الحق في الحرية النقابية والمفا

وجودة في التشريع. الحكومة مسؤولة عن ضمان عدم استغالل المنشآت متعددة الجنسية الثغرات الم أن تكون

ومن المهم . ربحلونادراً ما تكون المنشآت متعددة الجنسية مهتمة باألهداف االجتماعية بل ما يهمها هو تحقيق ا

بالتالي أن تضع الحكومات تشريعات مناسبة وتركز على اجتذاب االستثمار الذي يسهم بفعالية في تحقيق 

 العمل الالئق. 

إعالن المنشآت متعددة الجنسية ألنه يشجع المنشآت متعددة  ندسوازيل مندوبة أصحاب العمل من وأيدت .188

الجنسية على االمتثال لسياسات ومبادئ اإلدارة السديدة في البلد المضيف. وفي سوازيالند، اتخذت تدابير 

تكون على الحكومي واجتذاب االستثمار. بيد أن هذه الوكاالت الحكومية غالباً ما ال  دقالتعالضمان الشفافية في 

دراية كافية باإلعالن على الرغم من أن هناك نقاط تواصل من أجل المنشآت متعددة الجنسية في البلد. 

وركزت بالتالي على ضرورة الوصول إلى هذه الوكاالت وإلى وزارات أخرى لتعزيز اتساق السياسات 

إعالن المنشآت متعددة الجنسية في  الوطنية واألدوار والتي يمكن كل منها أن تلعبها. وهناك حاجة إلى إدماج

 المجاالت السياسية األخرى. 

بهذه الجلسة في جدول أعمال االجتماع اإلقليمي األفريقي. وقال إن العديد مندوب العمال من المغرب  ورحب .189

من الحكومات تسعى إلى اجتذاب االستثمار األجنبي المباشر، لكن المسألة تظل مسألة معرفة ما إذا كانت هذه 

المنشآت متعددة الجنسية تساهم بفاعلية في العمل الالئق وأولويات التنمية الوطنية. وقد قيدت بعض المنشآت 

متعددة الجنسية العضوية في نقابات العمال ومارست التمييز في األجور بين المواطنين واألجانب وأحبطت 

ية أن تنظم ورش عمل لتعزيز التوعية المفاوضة الجماعية والحرية النقابية. وينبغي لمنظمة العمل الدول

 بإعالن المنشآت متعددة الجنسية واعتماده في المغرب. 

على الطريقة التي تساعد بها المنشآت متعددة الجنسية ممثل عن المنظمة الدولية ألصحاب العمل وشدد  .191

يد من المنشآت ازمت عددالمنشآت الصغيرة والمتوسطة على االرتقاء واالنتقال إلى السمة المنظمة. وقد بات 

متعددة الجنسية مدركاً لدوره في المجتمع ومحترماً المسؤولية االجتماعية للشركات. ويعمل الكثير منها أيضاً 

مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحسين االمتثال للقوانين الوطنية والمبادئ الواردة في معايير العمل 

بين األدوار والمسؤوليات: إذ يتعين على المنشآت متعددة الجنسية  الدولية. وينبغي مع ذلك أال يكون هناك لبس

أال تضطلع بدور الحكومة. وقال إن المنظمة الدولية ألصحاب العمل ملتزمة بزيادة تعزيز إعالن المنشآت 

 متعددة الجنسية وقد أنشئ تعاون وثيق مع منظمة العمل الدولية. 

إعالن المنشآت  أن يكون جميع المتحدثين قد اعترفوا بأهمية اً أن من المشجع جد نيتشالينتشاليالسيد  وجد .191

ع أنه يمكن للمنشآت متعددة الجنسية أن تقدم قغي دعم وزيادة تعزيزه وتطبيقه. والوابوعليه ين متعددة الجنسية،

إسهاماً هاماً في استحداث الوظائف وتحقيق النمو الشامل. وينبغي أيضاً تشجيع سلوك أخالقي من خالل 

 متثال للتشريعات والقضاء على التمييز وتعزيز العمالة المحلية. اال

على الحاجة إلى تشجيع المنشآت متعددة الجنسية على أن تصبح أعضاء في منظمات  السيد الدويو وشدد .192

 أصحاب العمل الوطنية وعلى زيادة تعزيز اإلعالن، مكرراً الطلب إلى مواصلة دعم منظمة العمل الدولية. 
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زيد من دعم منظمة العمل العديد من التعليقات التي أدلى بها المندوبون وطلب الم سيد ماالكينال وشاطر .193

 الدولية.

 قالت إنها تستخلص من االجتماعلمشاركة النشطة للمندوبين وبالمقترحات العديدة. وبا السيدة روالنس ورحبت .194

اسية األخرى والدعوة إلى السي التالمجافي  الجنسيةمنشآت متعددة الج إعالن ماالدعوة إلى المزيد من إد

عمل لزيادة دعم منظمة العمل الدولية. وستوضع خطة عمل إقليمية في هذا الصدد تمشياً مع البرامج القطرية ل

 الالئق. 

الجلسة بالتركيز على أن المندوبين أعلنوا عن دعم واسع النطاق إلعالن المنشآت السيدة فان لور  ولخصت .195

ي تحقيق العمل الالئق والنمو فنه يجب على االستثمار األجنبي المباشر أن يساهم متعددة الجنسية وعلى أ

الشامل والمستدام. ولهذه الغاية، ينبغي حفز ودعم اتساق السياسات الوطنية والتعاون بين الوزارات. وحددت 

اإلعالن. ودعماً الجلسة تنمية المهارات ونقلها والتدريب وزيادة القدرات بوصفها مجاالت على صلة وثيقة ب

، طلبت الهيئات المكونة المزيد من 5300ولخطة االتحاد األفريقي لعام  5303لبرنامج التنمية المستدامة لعام 

 بناء القدرات والدعم التقني على المستويين الوطني واإلقليمي. 

 واعتماده إعالن أديس أبابااستعراض 

مات، نيجيريا( إّن إعالن أديس أبابا بعنوان "تحول )مجموعة الحكو ستنتاجاتاالرئيس لجنة صياغة قال  .196

،أفريقيا بفضل العمل الالئق من أجل تنمية مستدامة"
5
يتناول بوضوح شواغل وتطلعات االجتماع اإلقليمي في  

دور منظمة "؛ "أولويات سياسات عالم العمل"؛ "أطر وآفاق من أجل تنمية شاملة ومستدامة"أجزائه الثالثة: 

. ويحدد بوضوح فرص ومجاالت العمل الجديدة "في تعزيز العمل الالئق والتنمية الشاملة العمل الدولية

  المسؤوليات وفقاً لذلك. ، ويسندالمطروحة أمام منظمة العمل الدولية والهيئات المكونة للمنظمة

ممثل . وأشار االستنتاجات ممثل أصحاب العمل وممثل العمال في لجنة صياغةأديس أبابا،  إعالن أيدو .197

تساق االأّن المكتب قد يرغب في إجراء بعض التعديالت اللغوية على الترجمة لضمان إلى أصحاب العمل 

 آخرون هذا المقترح.  مندوبونالصيغ اللغوية. ودعم التام فيما بين 

 تعربأديس أبابا إضافة فقرة على إعالن العمال من الجزائر، متحدثاً بإسم مجموعة العمال،  مندوب واقترح .198

عن تضامن جميع الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية مع العمال في األراضي العربية المحتلة، وتدعو 

أن يقوم بكل ما في وسعه لصالح هؤالء العمال. والقى هذا المقترح الدعم من حكومات إلى المدير العام 

 جيبوتي ومصر وليبيا وموريتانيا والمغرب والسودان وتونس.

 العربية األراضي في العمال مع تضامنال عن تعربأديس أبابا إدراج فقرة في إعالن  العام أنّ  أوضح المديرو .199

إذ أّن هذا الموضوع لم يناقش خالل االجتماع اإلقليمي. غير أّن وجهات النظر المقدمة أمر متعذر ، المحتلة

 بهذا الخصوص ستتجلى في تقرير االجتماع.

 ا.ووافق االجتماع على مسار العمل هذ .211

األعمال اإلرهابية. وينبغي  من إلى أّن االجتماع اإلقليمي ينعقد في سياق ن المغربمحكومي  مندوبوأشار  .211

تندد بهذه األعمال، إذ ال يمكن أن يوجد عمل الئق إال إذا نجحنا في أديس أبابا إضافة فقرة محددة إلى إعالن 

خالل مناقشة تقرير  من مصر ن أصحاب العملالقضاء على اإلرهاب. وهذه نقطة أثارها المندوب المناوب ع

 المدير العام. 

يعترف االجتماع "جديدة:  2باعتبارها فقرة أديس أبابا إعالن  إلىإضافة الصيغة التالية  المدير العام واقترح .212

 ".ةقاطع إدانةويدينه  ،بأّن اإلرهاب يشكل عائقاً أمام التنمية المستدامة في أفريقيا وفي كل مكان

من التكييفات النصية المدرجة في النص النهائي. وكّلف آخر الجتماع هذا التعديل المقترح وعددًا وأيّد ا .213
 تحول" :إعالن أديس أبابا بعنوان باإلجماع دالصيغ اللغوية فيما بينها واعتم المكتب بمهمة ضمان اتساق

 ."مستدامة تنمية أجل من الالئق العمل بفضل أفريقيا
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 االعتمادعرض تقرير لجنة أوراق 

 533في االجتماع اإلقليمي. فقد تم تسجيل أكثر من  قياسيةإلى مشاركة رئيس لجنة أوراق االعتماد  أشار .214

جداً من المنظمات الدولية  مرتفعوزيراً أو نائب وزير للعمل، باإلضافة إلى عدد  53مندوب، بمن فيهم 

 نية في األعمال التحضيرية لالجتماع استحساناً واإلقليمية. والقى االستخدام الكبير لوسائل التواصل اإللكترو

. وارتفعت نسبة مشاركة النساء منذ االجتماع اإلقليمي األفريقي الثاني عشر، تمشياً مع الدعم الذي خاصاً 

التي قدمته منظمة العمل الدولية لتحقيق المساواة بين الجنسين. وأخيراً، كان هناك انخفاض في عدد المسائل 

أي منهما ن لتنظر فيهما اللجنة، ولم تكن يمسألت سوىأوراق االعتماد معالجتها، إذ لم تقَدم  على لجنة تعيّن

 شكوى.

 0وأحاط االجتماع علماً بتقرير لجنة أوراق االعتماد. .215

 اعتماد تقرير االجتماع

قديم هذه المندوبين بأنهم يستطيعون إجراء تعديالت على موجز مداخالتهم في تقرير االجتماع، بت الرئيس أبلغ .216

 التعديالت خطياً إلى األمانة. وتم تسليم عدد من التعديالت.

وقالت إنه ليس بالتقرير معتبرة أّن المناقشات تجلت فيه على نحو دقيق. المتحدثة بإسم أصحاب العمل  وأشادت .217

 مجموعتها أية تعديالت جوهرية تود إدخالها على النص الذي أوصت االجتماع باعتماده.لدى 

أتاح االجتماع الفرصة أمام الهيئات المكونة للنظر قد على التقرير. والمتحدث بإسم مجموعة العمال  كما أثنى .218

في والية منظمة العمل الدولية في أفريقيا وتقديم اإلرشاد المدروس حول التوجهات المستقبلية التي ينبغي بتأٍن 

 تتسماكانت بناءة و المداوالتنة لكّن للمنظمة اتخاذها. وخالل المناقشات، جرى اإلعراب عن نُهج متباي

 التقرير.االجتماع بأن يعتمد توصي بدورها مجموعته  وقال إن باالحترام.

 باإلجماع. هتقريرواعتمد االجتماع  .219

 حفل االختتام

أّن أفريقيا تتمتع بإمكانات كبيرة وأنه من الممكن تحويل ذلك إلى نائب الرئيس من مجموعة الحكومات  ذكر .211

. وتحقيقاً لهذا الغرض، من الضروري التغلب على االختالفات والعمل سوياً؛ وفي هذا السياق، واقع ملموس

ذّكر الحاضرين بنيلسون مانديال وبرسالة المحبة والتفاهم التي كان ينادي بها. وتقدم المندوبون بأفكار جمة، 

دعماً كبيراً. ويجب على  القتووكان هناك أفكار كثيرة تضمنها تقرير المدير العام المقدم إلى االجتماع 

منظمة العمل الدولية أن تساعد على تعزيز اآلليات المؤسسية من خالل نهج متعدد األبعاد يشمل الحوار 

االجتماعي والتدريب التعليمي والمهني والتعلم المتواصل واستراتيجيات العمالة وسياسات االقتصاد الكلي 

على االتفاقيات والبرامج الطموحة الرامية إلى مكافحة الفقر وتوسيع  ت الهيكلية. ومن خالل التصديقكيفاوالت

بالكافية،  ليستأفريقيا قد قطعت شوطاً كبيراً. وفي حين أّن هذه الخطوة  فإننطاق تغطية الضمان االجتماعي، 

أّن الحوار  يهاألوقات عصيبة مع تزايد العنف واإلرهاب، لكّن رسالة االجتماع  قال إنإال أنها بمثابة تقدم. و

حلول، الالحوار يرتدي أهمية قصوى في السعي إلى إيجاد  والواقع أنّ والشراكات ستفوز في نهاية المطاف. 

أما العبارات األساسية في االجتماع فقد كانت االتساق والشراكة  واألفريقيون يتمتعون بملكة الحوار.

 واالندماج والتعاون واالتحاد والحوار.

أصحاب ، متحدثاً بإسم نائب الرئيس من مجموعة المتحدة تنزانيا جمهورية ب العمل منمندوب أصحا وأشار .211

. 5303مع اعتماد المجتمع الدولي برنامج عام  يتزامن، إلى أّن االجتماع اإلقليمي األفريقي الثالث عشر العمل

بهدف ترحب العمل مجموعة أصحاب  قال إن. و5300برنامج عمله لعام بدوره اعتمد االتحاد األفريقي  وقد

بشأن تعزيز النمو االقتصادي المطرد والمستدام والشامل للجميع، والعمالة الكاملة  2التنمية المستدامة رقم 

يرتدي أهمية خاصة بالنسبة إلى منظمة العمل الدولية  وهو هدفوالمنتجة وتوفير العمل الالئق للجميع، 
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عمل الالئق والحماية االجتماعية في صميم سياسات التنمية. وهيئاتها المكونة. كما يضع إعالن أديس أبابا ال

في أطر التنمية الوطنية من خالل إجراء مشاورات وطنية تراعي السمات  5303وينبغي إدماج برنامج عام 

الوطنية. وللقطاع الخاص دور محوري يؤديه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع الحكومات. 

فتحة نالتنمية المستدامة في صميم السياسات الوطنية، وينبغي أن تكون المؤسسات فعالة وم وينبغي أن تكون

ومسؤولة، وينبغي إرساء بنية تحتية أساسية أفضل مع ضمان تحسين بيئة األعمال وإدماج االقتصاد غير 

ن خالل الحوار المنظم في االقتصاد المنظم. وال يمكن المضي قدماً بإصالح االقتصادات األفريقية إال م

أن باالجتماعي، وينبغي للحكومات أن تضمن إرساء اإلطار المؤسسي للسماح لمنظمات أصحاب العمل 

تشارك فعلياً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني. ولمنظمة العمل الدولية دور مهم في 

 على التأثير في السياسات العامة.بناء القدرات والتركيز على تحسين قدرة منظمات أصحاب العمل 

استحداث العمالة في المضي قدماً ب ات كفيلةإّن أفريقيا تتمتع بإمكاني نائب الرئيس من مجموعة العمال وقال .212

وتوليد العمل الالئق. غير أّن نمو القارة ليس شامالً. وأشار إلى االلتزامات المتعهد بها ضمن االتحاد األفريقي 

واقعاً ملموساً وأعاد التأكيد على دعم مجموعة العمال إلعالن أديس أبابا. وينبغي أن تسعى لجعل العمل الالئق 

تعزيز الحوار االجتماعي والعمل على تحويل االقتصاد من خالل إدخال التنوع إلى الحكومات جاهدة 

ة طريق لتمكين : ومن شأن ذلك أن يستقطب االستثمار. وينبغي أن توفر منظمة العمل الدولية خارطتصنيعوال

 وتحقيقها. أديس أبابا الهيئات المكونة الثالثية من تنفيذ غايات إعالن

شدد في مالحظاته االفتتاحية في االجتماع، على أهمية أن كان قد أنه  المدير العام لمكتب العمل الدولي وذّكر .213

تحديات القارة  حددّ أبابا ، إذ أّن إعالن أديس الحال أن صوتها كان مدوياً تقوم أفريقيا بإسماع صوتها. و

وتوصياتها وتوقعاتها. وجرى التأكيد على ملكية اإلجراءات في اإلقليم وُمنحت منظمة العمل الدولية والية 

 53مندوب ومستشار، بمن فيهم  533اح: فقد حضر االجتماع ما ال يقل عن واضحة. وألفريقيا صوت صدّ 

ما كانت عليه في االجتماع اإلقليمي األفريقي الثاني عشر. وزيراً أو نائب وزير، مما جعل المشاركة أكبر م

وذّكر المدير العام المشاركين بأّن استعراض سير عمل االجتماعات اإلقليمية لمنظمة العمل الدولية، بما فيها 

قد أٌدرج في والية الفريق العامل المعني بشؤون سير أعمال مجلس ، 5332 القواعد لالجتماعات اإلقليمية،

 هذه المهمة.على قريباً  نكبدارة ومؤتمر العمل الدولي، التابع لمجلس اإلدارة، وبأّن الفريق العامل سياإل

منصباً التشديد  عدبشأن العمل الالئق من أجل النمو المستدام ولم ي الفتوتوصل االجتماع إلى توافق واضح و .214

ى من اتساق بين األطر األفريقية واإلقليمية القيام به بل على كيفية القيام بذلك. وما جر تعينعلى ما ياآلن 

منظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة تعين على فرصة غير مسبوقة لتحقيق التقدم. وي أتاحوالدولية مؤخراً 

 5303. وتنفيذ برنامج عام هاالمنوط ب دورالكل جهة بضطلع تأن يتعين الثالثية أن تتحمل مسؤولياتها و

 واالستراتيجية الخاصة بمنظمة العمل الدولية 5300ة التنمية في أفريقيا وبرنامج عام واتساقه مع استراتيجي

 اآلن.  هو ما ينتظرنا، في اإلقليم

روح التوافق واالتفاق التي استرشدت بها مناقشات االجتماع اإلقليمي خالل فترة أربعة أيام ب الرئيس نوهو .215

وأعرب عن  ،على ما أبدوه من التزامير اإلقليمي ألفريقيا . وشكر الحاضرين والمدير العام والمدجداً  مكثفة

الذين عملوا جميعاً  ،امتنانه لموظفي منظمة العمل الدولية من إقليم أفريقيا ولموظفي المنظمة في جنيف

 بنجاح كبير. إلى خواتيمهاالجتماع  يصللضمان أن 
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 األولالملحق 

 لمشترك"جلسة إعالمية بشأن "برنامج هجرة اليد العاملة ا

البرنامج المشترك بشأن هجرة اليد العاملة بالتشديد على أنه نموذج عملي للدعم  السيدة سامويل أولونجوون تقدم .0

 02.0، أفادت التقديرات عن وجود 5300الفعال لتنفيذ السياسات العامة. وترتبط معظم الهجرة اليوم بالعمالة. ففي عام 

ن مهاجر أفريقي، الكثيرون منهم من النساء. وتجدر اإلشارة إلى أّن نصف مليو 00.0مليون مهاجر في أفريقيا و

في المائة من المهاجرين من غرب أفريقيا بقوا في  23مليون( مع وجود  02.0المهاجرين األفريقيين بقوا في أفريقيا )

 اإلقليم الفرعي.

شباب في أفريقيا والنمو غير المولد للوظائف وتشمل المحركات الرئيسية للهجرة الضغوط السكانية وتنامي السكان ال .5

ونقص فرص العمل الالئق في الكثير من البلدان. ويزداد هذا الوضع سوءاً مع تزايد انعدام المساواة والتهميش وهشاشة 

 الدول، إلى جانب نقص اليد العاملة عموماً.

لعمال وأسرهم فحسب، بل على بلدان المنشأ وهناك دالئل تشير أكثر فأكثر إلى أّن منافع الهجرة ال تعود على ا .0

بلغت في مجموعها قرابة  5300والمقصد أيضاً. وتظهر تقارير البنك الدولي أّن تدفقات التحويالت إلى أفريقيا في عام 

مليار دوالر أمريكي وبالمساعدة اإلنمائية  22مليار دوالر أمريكي، مقارنة باالستثمار األجنبي المباشر الذي بلغ  00

مليار دوالر أمريكي. باإلضافة إلى ذلك، ساهمت التحويالت بشكل كبير في الناتج المحلي  50الرسمية التي بلغت 

اإلجمالي للبلدان. وعلى الرغم من هذه المساهمات، لم يلَق العمال المهاجرون الحماية الكافية واستمرت تحديات جمة: 

وم الواسع لهجرة اليد العاملة باعتبارها مسألة أساسية بالنسبة إلى غالباً ما حدت المسائل المتعلقة باألمن من المفه

 التنمية؛ البيانات غير المالئمة والشاملة إلى جانب عدم المباالة في تنفيذ البروتوكوالت بشأن حرية التنقل. 

اد األفريقي لسياسة وتوجد سياسات ذات صلة لالتحاد األفريقي من أجل التصدي لتلك التحديات، بما فيها إطار االتح .5

التنمية الشاملة. تحقيق ( وإعالن وخطة عمل االتحاد األفريقي بشأن العمالة والقضاء على الفقر و5330الهجرة )

وتعطي هذه السياسات األولوية لهجرة اليد العاملة كمجال من المجاالت الرئيسية ذات األولوية بالنسبة إلى التنمية 

 5303ن الهجرة. وشملت أهداف التنمية المستدامة لعام أبش 5302لعام ريقي ( وإعالن االتحاد األف5302الشاملة )

 ج((.)03و 2-2و 03 الغاياتمن شأنها أن تعزز اإلدارة الفعالة لهجرة اليد العاملة ) غايات

وجرى إعداد توجهاً جديداً للتعاون اإلنمائي التحويلي واألطول أجالً.  العاملة اليد هجرة بشأن المشترك برنامجويوفر ال .2

هذا البرنامج على يد أفريقيا ألفريقيا واعتمدته جمعية االتحاد األفريقي في دورتها الرابعة والعشرين، وركز على دعم 

التنفيذ الفعال للسياسات المعتمدة من أجل تعزيز إدارة هجرة اليد العاملة القائمة على الحقوق، وبالتالي خفض الهجرة 

برنامج بمثابة أول برنامج عن الهجرة بريادة االتحاد األفريقي، يشرك فيه كافة الجماعات غير النظامية. وكان هذا ال

 العاملة اليد هجرة بشأن المشترك البرنامجاالقتصادية اإلقليمية وأصحاب العمل والعمال ومنظمات الجاليات. ويعزز 

، السيما لصالح الشباب. وقامت منظمة العمل معايير العمل الدولية والحوار االجتماعي والحماية االجتماعية والعمالة

وذلك خير  - ةالمتحد لألمم التابعة ألفريقيا، االقتصادية اللجنةالدولية بتنسيق الدعم المقدم من المنظمة الدولية للهجرة و

 مثال على التعاون النموذجي بين المنظمتين.

في تعزيز اإلدارة الفعالة لهجرة اليد العاملة وحراكها  العاملة اليد هجرة بشأن المشترك البرنامجويتمثل الهدف من  .0

وتنظيمها في أفريقيا من أجل دعم التنمية والتكامل اإلقليمي مع مشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين. وسوف تنفذ 

ي حول النتائج الرئيسية فيما يتعلق بتصديق/ تنفيذ معايير العمل وبناء قدرات أصحاب المصلحة وتعزيز الحوار الثالث

هجرة اليد العاملة وإحصاءات هجرة اليد العاملة وتنقل المهارات وحماية حقوق المهاجرين والحصول على إعانات 

 الضمان االجتماعي وقابلية نقلها.

عدة نتائج مع التمويل  العاملة اليد هجرة بشأن المشترك البرنامجوعلى الرغم من غياب الجهات المانحة حتى اآلن، قدم  .2

تشمل هي والتعاون التقني في الميزانية العادية. ووالميزانية العادية ارد الحساب التكميلي للميزانية العادية من مو

يلي: إنشاء أول هيئة قارية ثالثية بشأن هجرة اليد العاملة؛ توفير مدخالت سياسية إلى إعالن االتحاد األفريقي لعام  ما

يين في المشاورات اإلقليمية بشأن الهجرة وإعداد أول تقرير حول بشأن الهجرة؛ إشراك الشركاء االجتماع 5302

 إحصاءات هجرة اليد العاملة لصالح أفريقيا.

. المانحة الجهات من التمويل إلى الحاجة في المهمة المبادرة هذه التخاذ السريع للتتبع المفقودة الوحيدة الحلقة وتتمثل .2

 أن نود ولذلك: "فاليتا قمة إلى األفريقي االتحاد لجنة رئيس بيان من باقتباس كالمها ألونجوون السيدة اختتمت وبالتالي،

 ."العاملة اليد هجرة بشأن المشترك األفريقي االتحاد لبرنامج ملموسة مالية التزامات وتقديم دعم إلى شركاءنا ندعو

 البرنامج لدعم الشركاء وجميع الدولية لالعم لمنظمة تقديره عميق عن( األفريقي االتحاد لجنة) ماييغون السفير وأعرب .2

 على السفير وشدد. العاملة اليد هجرة بشأن األفريقي االتحاد للجنة الرائد والبرنامج العاملة، اليد هجرة بشأن المشترك

 في األشخاص تنقل حرية تعزز أن المكونة للهيئات ينبغي بالتنفيذ، للتعجيل الالزم المالي الدعم إلى باإلضافة أنه

 لتسهيل مهمة خطوة وهي لذلك، يةواألول عطيي الهجرة بشأن 5302لعام  األفريقي االتحاد إعالن أن وذكر. أفريقيا

 .العاملة اليد هجرة
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 يتعين مشكلة ليست الهجرة أن تعتقد للهجرة الدولية المنظمة أن إلى (للهجرة الدولية المنظمة) آشيانغ السيدة وأشارت .03

 الحاجة تأكيد ذلك ويعيد. الهجرة فوائد على والتركيز الواقع، تغيير بضرورة وأوصت. نامهااغت يجب فرصة بل حلها،

 .العاملة اليد هجرة إدارة تسهيل أجل من العاملة اليد هجرة بشأن المشترك لبرنامجل الجريئة المبادرة إلى

 اإلنمائية الفوائد لتعزيز كوسيلة عاملةال اليد هجرة بشأن المشترك بالبرنامج( العمل أصحاب ممثل) فاي السيد ورحب .00

 تسهل فعالة ترتيبات خالل من ونشرهم بمرونة تكوينهم يمكن الذين المهرة العمال إلى بحاجة العمل وأصحاب. للهجرة

 .العاملة اليد هجرة

 والبحث قتصاديةاال الفرص على الحصول إلى بالسعي تتأثر العاملة اليد هجرة أن (العمال ممثل) مالنغا السيد وذكر .05

 الحالية الهجرة وتعتبر. المساواة انعدام وأوجه الفقر جديدة ليبرالية لسياسات الحكومات تنفيذ ويفاقم. العيش سبل عن

 على مجدداً  مالنغا السيد وأكد. المساواة انعدام أوجه معالجة في الحكومة فشل على عالمة المتوسط األبيض البحر عبر

 .العاملة اليد هجرة بشأن المشترك البرنامج نفيذبت العمال منظمات التزام

 العامة الجلسةمناقشة 

 . فرنسا إلى مهندسينوهجرة ال أفريقيا في والبطالة الهجرة بين الرابط نع السودان من الحكومي المندوب تحدث .00

 االتحاد خطط وأكد حاسماً  أمراً  باعتباره" اآلراء عن التعبير" في أفريقيا العمال لنقابات الدولي االتحاد ممثل وحدد .05

 المشترك البرنامج لتنفيذ كاملة المسؤولية تحمل إلى المكونة الهيئات دعا ذلك، إلى باإلضافة. المهاجرين العمال لتنظيم

 الحكومة ودعم حمالت تنظيم على في أفريقيا العمال لنقابات الدولي االتحاد عزم عن وأعرب. العاملة اليد هجرة بشأن

 البلدان بين المبرمة االتفاقات بشأن قلقه عن االتحاد ممثل وأعرب. الهجرة بشأن الصلة ذات االتفاقيات تنفيذ /للتصديق

 .القضايا هذه لمعالجة ثالثي أقاليمي منتدى عقد وطلب. العمال ومعاملة الخليج ودول أفريقيا في

 على التصديق على البلدان جميع وشجع. ةالنظامي الهجرة لتشجيع بالخطة المغرب من الحكومي المندوب ورحب .02

 .الهجرة بشأن المتحدة األمم اتفاقيات

 غرار على المعاملة سوء من المهاجرين العمال حماية ضرورة على العمال لنقابات العالمي االتحاد ممثلة وشددت .00

 العمال حقوق بتعزيز العمال اتلنقاب العالمي االتحاد التزام تأكيد وأعادت. الحدود بشأن األوروبي االتحاد برنامج

 .المهاجرين

 غير والتعليمية الصحية والمرافق االجتماعية العدالة إلى االفتقار أن إلى موريتانيا من العمال عن المندوب وأشار .02

 .الهجرة في ساهمت عوامل كلها الكافية،

 تمنح رواندا أو وأوضحت. أفريقيا داخل نقلالت أمام المطروحة التحديات على رواندا من الحكومية المندوبة وشددت .02

 واإلرهاب، الجريمة زيادة إلى اإلجراء هذا يؤد ولم. الوصول لدى التأشيرة على الحصول امتياز األفريقيين جميع

 .العاملة اليد هجرة بشأن المشترك البرنامج تنفيذ المكونة الهيئات ينبغي أن تدعم وبالتالي

 إغراء في اإلعالم وسائل ودور الديمغرافي لالنفجار نتيجة تأتي الهجرة أن المغرب من الحكومي المندوب وذكر .02

 نحو باألشخاص االتجار لوقف المناسبة التدابير اتخاذ إلى ودعا. المتوسط األبيض البحر لعبور األفريقيين الشباب

 .أوروبا

 ةـخاتم

 المسائل أن إلى وأشار العاملة، اليد هجرة بشأن لمشتركا البرنامج تنفيذ أجل من عنه المعبر بااللتزام الرئيس رحب .53

 .البرنامج من المتوخاة النتائج مع تاماً  اتساقاً  تتسق المندوبون أثارها التي الرئيسية
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 الثاني الملحق

 "جلسة إعالمية بشأن "االلتزام في الدول ذات الوضع الهش في إقليم أفريقيا

 السيدياس شوما، المدير اإلقليمي ألفريقيا في مكتب العمل الدولي، وشملت كمحاورين ترأس الجلسة اإلعالمية السيد إين .0

يورغن شويتمان، مستشار وموظف سابق في منظمة العمل الدولية والدكتور هيلدر داكوستا، األمين العام لمجموعة 

، ممثل العمال فرنسوا أدجيا ( والسيد سيتشي علي عباس، ممثل أصحاب العمل )تشاد( والسيد+G7الدول الهشة السبع )

 )تشاد(.

 الوضعوذّكر السيد شوما في مالحظاته االفتتاحية أن تعزيز العمل الالئق في الدول الهشة، أو باألحرى في البلدان ذات  .5

الهش، سيشكل إحدى أولويات منظمة العمل الدولية في إقليم أفريقيا على مدى السنوات القادمة. وقد قرر المكتب 

مي ألفريقيا، التابع لمنظمة العمل الدولية، الشروع في إعداد استراتيجية إطارية إقليمية لتوجيه التزامه في الدول اإلقلي

الهشة في منطقة أفريقيا. وتمثل هدف الجلسة اإلعالمية في تقديم مشروع االستراتيجية والسعي إلى الحصول على 

 .ردود فعل الهيئات المكونة وتعليقاتها

 اللتزامسيد شويتمان عرضاً لمشروع االستراتيجية، الذي شمل تعريفاً لمصطلح "الهشاشة"، واألساس المنطقي وقدم ال .0

منظمة العمل الدولية في الدول الهشة، وعملية تحليل مواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات في إشارة إلى هذه 

العمل الدولية في الدول الهشة، وموجزاً للجوانب اإليجابية المشاركة، ووصفاً لمجاالت العمل التقنية الرئيسية لمنظمة 

والجوانب غير المرغوب فيها اللتزام منظمة العمل الدولية في هذه البلدان. وقدم لمحة عامة عن التوجهات السياسية 

شة، أي تعزيز المقترحة، وطرائق وأهداف تنفيذ استراتيجية منظمة العمل الدولية المقترحة في المستقبل في الدول اله

المؤسسات واآلليات من أجل توفير العمالة الجيدة وأسباب الرزق وتعزيز الحماية االجتماعية والنهوض باإلنصاف 

 .والحقوق في العمل

التي وقعت معها منظمة العمل الدولية مذكرة تفاهم في  +G7 وأوضح الدكتور داكوستا أصول وأهداف المجموعة .5

إيجاز "الصفقة الجديدة" لاللتزام في الدول الهشة، التي تتضمن "أهداف السالم وبناء . وقدم ب5305مارس  آذار/

الدولة" الخمسة، التي دعا أحدها إلى بناء األسس االقتصادية من خالل استحداث الوظائف. وشدد الدكتور داكوستا على 

وشراكات حقيقية من جانب الجهات أن الدول الهشة ال تحتاج إلى مزيد من الموارد، بل إلى التزام طويل المدى 

المانحة. وأشاد بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، ودعا المنظمة إلى تعزيز دعمها إلى الدول الهشة بما يلزم من 

"الشجاعة والشغف والشراكة". وأكد أهمية تولي البلدان زمام المبادرة والحاجة إلى استخدام النظم الوطنية، على الرغم 

ليشتي، وطنه األصلي، اعتمد قراراً  - تكون ضعيفة. وأبلغ السيد داكوستا الجمهور بأن البرلمان في تيمورمن أنها قد 

 .يُلزم بلده بتحقيق أهداف التنمية المستدامة خالل السنوات الخمس عشرة المقبلة

جتماعيين. ودعا إلى انتهاج وأشار السيد عباس إلى أن أي شكل من أشكال الهشاشة يؤثر سلباً للغاية على الشركاء اال .2

اإلدارة السديدة على جميع المستويات كشرط أساسي لالستقرار وكأفضل وسيلة لمنع الهشاشة. ويضطلع الشركاء 

 قدراتاالجتماعيون بدور مهم في ضمان هذه اإلدارة السديدة، وبالتالي ينبغي أن تركز منظمة العمل الدولية على بناء 

 سيما ذوو األوضاع الهشة منهم.الشركاء االجتماعيين، ال 

نشأة منظمة العمل الدولية منذ تأسيسها بعيد الحرب  تسم بكونه أساسياً منذاأّن الهدف من بناء السالم  أدجياوذّكر السيد  .0

 االجتماعيينالعالمية األولى. وباالستناد إلى المالحظات التي أبداها السيد علي عباس، أشار إلى أّن منظمات الشركاء 

في العمل على نحو سليم في البلدان التي تعاني من أوضاع هشة، وأنه يجري استخدامها أحياناً  صعوبةتواجه 

ألغراض سياسية. وشدد على أّن للحوار االجتماعي دوراً مهماً يضطلع به في إعادة السالم واالستقرار، وبالتالي دعا 

. كما أشار إلى الصلة بين الهشاشة والبطالة والهجرة تماعيينلتقوية منظمات الشركاء االجإلى بذل المزيد من الجهود 

وتطرف الشباب. وأخيراً، وفي حين شدد على أهمية نشاط منظمة العمل الدولية في الدول الهشة، أعرب عن أسفه لعدم 

 تواجد المنظمة في معظم تلك البلدان.

 العامة الجلسة مناقشة 

ّن الهشاشة غالباً ما تتجاوز الحدود الوطنية، وبالتالي من األنسب التحدث عن أشار ممثل العمال من الكاميرون إلى أ .2

 "مناطق" أو أقاليم هشة واعتماد نهج إقليمي فرعي.  

والحظ ممثل أصحاب العمل من السودان أّن السالم وخلق فرص العمل ظاهرتان متكافلتان. وباإلضافة إلى ذلك،  .2

ارات، واالستثمارات تتطلب استقراراً. ولمنظمات أصحاب العمل دوٌر مهم يحتاج استحداث فرص العمل إلى استثم

 تضطلع به في هذا الصدد وهي تستحق بالتالي المزيد من دعم منظمة العمل الدولية. 

وسأل ممثل عن االتحاد الدولي لنقابات العمال في أفريقيا ما إذا كانت منظمة العمل الدولية تنفذ برامجها في الدول  .2

شة بالتآزر مع وكاالت األمم المتحدة األخرى. وأشار أيضاً إلى أّن تغير المناخ يمكنه أن يفاقم من الهشاشة في بعض اله

 األقاليم في أفريقيا.
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وأكد ممثل العمال من جمهورية الكونغو الديمقراطية من جديد على أهمية الحوار االجتماعي في األوضاع الهشة، بما  .03

 سات الوطنية للحوار االجتماعي.في ذلك إرساء المؤس

وأشار ممثل العمال من المغرب إلى أّن الهشاشة ليست حالة دائمة وأّن الهشاشة في أفريقيا مردها بشكل جزئي للماضي  .00

 االستعماري للقارة. ودعا إلى اتخاذ تدابير وقائية واستباقية لمنع البلدان واألقاليم من أن تصبح هشة.

ت، ختم الرئيس المناقشة العامة على الرغم من مطالبة العديد من المندوبين اآلخرين أخذ الكلمة. وبسبب ضيق الوق .05

العمالة في مكتب العمل  سياسة ، مديرة إدارةعوض بيرار ورداً على مسألة أثارها أحد المشاركين، طلب من السيدة

ة تنظيم العمالة )االنتقال من الحرب إلى الدولي، أن تشرح العملية التي تفضي بمؤتمر العمل الدولي إلى مراجعة توصي

. وشدد الدكتور داكوستا في رده المقتضب 5302و 5300( لمنظمة العمل الدولية في عامي 20)رقم  0255السلم(، 

على أهمية إدارة األموال العامة والموارد الطبيعية في الدول الهشة إدارة سليمة، إذ إّن استغالل الموارد الطبيعية على 

ومنظمة العمل الدولية،  G7ير منظم قد يسهم في الهشاشة. وأشاد مرة أخرى بالشراكة القوية بين مجموعة +نحو غ

 وأعرب عن أمله في توطيد هذه الشراكة في المستقبل.  
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 الملحق الثالث

 جلسة إعالمية بشأن استراتيجية منظمة العمل الدولية 
 بشأن التعاون اإلنمائي

 التعاون اإلنمائي حقبة جديدة مناإليذان ب

عدة أهداف أخرى للتنمية  تقوم عليه، أصبح العمل الالئق هدفاً عالمياً 5303التنمية المستدامة لعام  برنامجاعتماد ب .0

 في صفوف صانعي السياساتسرى المستدامة. وفي أعقاب األزمة المالية واالقتصادية التي شهدها العالم مؤخراً، 

الحماية االجتماعية واحترام الحقوق في العمل، وذلك بغية تترافق مع وظائف جيدة لتوفير  بالوضع الملحّ  شعور متزايد

تحقيق النمو االقتصادي الشامل والمستدام والقضاء على الفقر. واتسقت هذه الشواغل على نحو جيد مع المجاالت 

، بما في ذلك تلك المتعلقة بإضفاء التي حددتها الهيئات المكونة، باعتبارها ملحة بصورة خاصة ألفريقيا الجوهرية

السمة المنظمة على االقتصاد غير المنظم وتعزيز المنشآت المستدامة وإرساء أرضيات الحماية االجتماعية وتوسيع 

 نطاقها وتحقيق العمل الالئق في االقتصاد الريفي.

. فإلى جانب اعتماد برنامج عمل أديس أبابا اً جذري اً تغير يشهدنفسه، كان السياق العالمي للتعاون اإلنمائي  الوقتوفي  .5

 جديدة لتمويل التعاون اإلنمائي والشراكات. أساليب، برزت 5303وبرنامج التنمية المستدامة لعام 

جرى وضع استراتيجية منظمة العمل  ،بالتشاور الكامل مع مجلس إدارة مكتب العمل الدوليوومن هذا المنظار،  .0

التشديد على الفعالية وتحديث تنمية إعادة بزيادة التركيز و، واتسمت (5302-5302نمائي )الدولية بشأن التعاون اإل

حشد الموارد. وسوف تطبَق هذه األسس في كافة األنشطة التي تضطلع بها منظمة العمل نهُج القدرات والشراكة و

 الدولية في مجال التعاون اإلنمائي.  

سرع تحركاً إلى تركيز أكبر ونتائج أقل، أن تصبح أ هاانتقال، في العمل الدولية من شأن منظمة التركيز على األولويات: .5

ر على أكبر عدد من الناس أو التي حققت نتائج يأثالت شدقدرة على تركيز اهتمامها على المجاالت التي كان لها أوأفضل 

مل على نحو أكثر نجاعة واالرتقاء بأثر . ومن شأن البرامج الرائدة أن تمّكن المنظمة من العأثراً أكثر ترسخاً وأطول 

التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية في أقل البلدان نمواً وفي  قد نُفذالجهود التي تبذلها في مجال التعاون اإلنمائي. و

 تعاون مع األمم المتحدة في مجال مواجهة الكوارث الطبيعية. بالهشاشة وأزمات العمل، الالبلدان التي تواجه 

الدولية لتحقيق الدراية في النتائج والتكاليف  العمل لمنظمة اإلنمائي التعاونجرت إدارة الفعالية من أجل التأثير:  .2

والقيم. وتحقق ذلك من خالل االعتماد على الُنظم والخبرات الوطنية في عمليات المنظمة في مجال التعاون اإلنمائي 
الحصول على البيانات المتعلقة بالشركاء  سبل ل المال. ويشكل تحسينمبادئ القيمة مقاب لتحقيقومن خالل السعي 

)من حيث المكان والزمان والكيفية( جزءاً من الجهود التي بذلتها  المنظمة اإلنمائيين لمنظمة العمل الدولية وإنفاق
فين في الميدان وفي المقر استثمارات منظمة العمل الدولية في بناء قدرات الموظ ساعدتالمنظمة تحقيقاً للشفافية. كما 

 على تحقيق زيادة الفعالية.

ً بالنسبة إلى استدامة عمليات التعاون  تطوير القدرات من أجل التغيير السياسي: .6 كان تطوير القدرات أمراً حاسما
البرامج  على السياسات الوطنية. وبالتالي، من شأن يمّكنها من التأثيراإلنمائي، إذ وضع الهيئات المكونة في موضع 

التقنية والتنظيمية والمؤسسية في وقت واحد، أن يمّكن  الكفاءاتالقدرات وانتهاج نهج شمولي يتناول  لبناءالمخصصة 
الهيئات المكونة والجهات الفاعلة األخرى في عالم العمل من ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات وطنية 

ونهجاً ومسارات  عريقةدولي التابع لمنظمة العمل الدولية في تورينو دراية ويقدم مركز التدريب ال قابلة للتحقيق.
تعليمية ابتكارية. وشكلت الُنهج التصاعدية وتلك القائمة على االحتياجات، عامالً حيوياً في استدامة األثر. وتعزيز 

عمل الدولية على أهبة االستعداد القدرات اإلحصائية الوطنية أمٌر حاسم في تتبع مسار اإلنجازات المحققة. ومنظمة ال
 للمشاركة في بذل هذا الجهد.

تقاسم التمويل والخبرات والمعارف وغير ذلك من الموارد مع شركاء التنمية،  بفضل تقاسم الموارد والشراكات: .7
يكي بمثابة مليون دوالر أمر 562، تلقت منظمة العمل الدولية مبلغ 5302. ففي عام تحقيق المزيد أمراً ممكناً أصبح 

مليون دوالر أمريكي منها بمثابة موارد أساسية غير مرصودة  05 كان تمويل طوعي من جانب شركاء التنمية،
في المائة من إجمالي موارد منظمة العمل  20التمويل الطوعي في المتوسط  بلغبالكامل. وفي السنوات الماضية، 

 الدولية. 

كة مع الجهات المانحة ثنائية ومتعددة األطراف واألمم المتحدة والمفوضية وقد دخلت منظمة العمل الدولية في شرا .2

الدولية والقطاع الخاص والجهات الفاعلة غير الحكومية والمجتمع  الحكومية األوروبية وغير ذلك من المنظمات

في  اً المحلية آخذ تمويل التنميةكان على المستوى العالمي والوطني والمحلي. و االجتماعيينالمدني، ومع الشركاء 

التزايد مع قيام المزيد من الدول األطراف بتخصيص ما لديها من موارد إلرساء شراكة مع منظمة العمل الدولية. 

 باإلضافة إلى ذلك، قدمت منظمة العمل الدولية كامل دعمها للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث. 
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في التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية تنوعاً متزايداً مع الشركاء الوافدين  وفي أفريقيا، بيّنت المساهمات الطوعية .2

واعدة  اتأظهر تمويل التنمية المحلية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، إمكانيوعلى وجه الخصوص، الجدد. 

 مع الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية. بالتعاونتعزيزها زيادة من الممكن 

 اإلنمائي في صميم تحقيق العمل الالئق لتعاونا

من شأن التعاون اإلنمائي أن يكون في صميم تحقيق نتائج العمل الالئق في أفريقيا ضمن إطار إعالن وخطة عمل  .03
. 5303على الفقر وتحقيق التنمية الشاملة وبرنامج التنمية المستدامة لعام  والقضاءاالتحاد األفريقي بشأن العمالة 

كما أشير إليه في تقرير المدير العام، تشكل البرامج القطرية للعمل الالئق الوسائل الرئيسية لحشد الموارد وإرساء و
 المانحة الجهات من الممولة الفردية المشاريع لتجاوز األعضاء الدول التي تبذلها الحثيثة الجهودمن شأن الشراكات. و

 الملكية على الدولية العمل منظمة تركيز الوطني وتعزيز المستوى لىع السياسية األطر مختلف تنفيذ إلى وصوالً 
 في أفضل تعاون أجل من الدولية العمل منظمة توجيه إعادة عن فضالً  ،المؤسسات وبناء والمشاريع للبرامج الوطنية

 تغيير تحويلي ونتائج مستدامة للعمل الالئق على المستوى الوطني. إلى ؤديتأن  البرامج، وضع


