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 منظمة العمل الدولية

 
 االجتماع اإلقليمي األفريقي الثالث عشر

 AFRM.13/D.8الوثيقة:   5302كانون األول/ ديسمبر  0 -تشرين الثاني/ نوفمبر  03أديس أبابا، إثيوبيا، 

  

 الن أديس أباباـإع

 مستدامةتحول أفريقيا بفضل العمل الالئق من أجل تنمية 

 شاملة ومستدامةمن أجل تنمية وآفاق أطر 

تقدما  يعتد به أفريقيا ، إذ اجتمعوا في سنة شهدت  بلدا   54إن مندوبي الحكومات وأصحاب العمل والعمال من  .1

في وضع برامج شاملة على مستوى القارة وعلى المستوى العالمي من أجل اتخاذ إجراءات لتحقيق التنمية 

والمستدامة، أحاطوا علما  مع التقدير بإدراج برنامج العمل الالئق لمنظمة العمل الدولية في هذه األطر الشاملة 

عندما اعتمد االجتماع اإلقليمي األفريقي الحادي عشر "برنامج  7002الجديدة من أجل التنمية. ومنذ عام 

اتها اإلنمائية يمل الالئق في استراتيجدولة بإدماج الع 45دولة من أصل  45قامت  ،العمل الالئق في أفريقيا"

 الوطنية.

وتعزز هذا التقدم على المستوى الوطني أكثر فأكثر بفضل التزام كبير على المستويين اإلقليمي والعالمي. وفي  .2

وخطة عمل بشأن  ن، اعتمد مؤتمر قمة االتحاد األفريقي في أديس أبابا، إعال7054كانون الثاني/ يناير 

على الفقر وتحقيق التنمية الشاملة، ودعا منظمة العمل الدولية إلى العمل يدا  بيد مع االتحاد  العمالة والقضاء

األفريقي والشركاء اآلخرين في برنامج أولويات خماسي السنوات. ويطلق هذا البرنامج خطة االتحاد 

ناد إلى نمو شامل وتنمية التي تشمل في أولى أولوياتها تحقيق ازدهار أفريقيا، باالست ،7002األفريقي لعام 

 مستدامة يتحققان بفضل العمل الالئق. 

الذي يسعى إلى تعزيز نمو  8باإلضافة إلى ذلك، اضطلعت أفريقيا بدور رئيسي في ضمان أن يحتل الهدف  .3

اقتصادي مطرد وشامل ومستدام، وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع، صميم برنامج 

الكثير من  7020لعام  . وتتضمن أهداف التنمية المستدامة7020نا: خطة التنمية المستدامة لعام تحويل عالم

 اإلحاالت اإلضافية إلى برنامج العمل الالئق لمنظمة العمل الدولية.

ومن شأن اإلقرار باألهمية األساسية التي تتسم بها العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق من أجل تحقيق  .4

ة شاملة ومستدامة، أن يستحدث فرصا  ومسؤوليات موسعة جديدة أمام الهيئات المكونة وأمام المنظمة تنمي

 ككل في عملية صنع السياسات على الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي.

وعلى مدى العقد الماضي، شهدت اقتصادات أفريقية كثيرة معدالت نمو اقتصادي مطردة وتخفيف حدة الفقر  .5

وتضم أفريقيا ستة اقتصادات من بين االقتصادات األسرع نموا  في العالم. بيد أن التقدم في تنويع المدقع. 

القدرة اإلنتاجية كان محدودا  وكان انعدام المساواة يتزايد في بلدان كثيرة وشهدت أفريقيا أعلى معدل النتشار 

 الفقر. 

مما يؤدي إلى تزايد الشواغل فيما يتعلق بالحد من  ،والتوقعات االقتصادية المباشرة ألفريقيا آخذة في الوهن .6

الفقر وعكس االتجاه نحو تزايد انعدام المساواة. وقد أدى تباطؤ النمو العالمي مرة أخرى إلى انكشاف اعتماد 

 القارة على الصادرات من المواد الخام.
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ح قوية لتنظيم المشاريع وعلى الرغم من ذلك، فإن بلدان أفريقيا تملك الموارد من قوى عاملة شابة ورو .7

على صعيد القارة من أجل تحقيق ستراتيجية أقوى وأكثر تكامال  خاص دينامي، باعتبارها أساسا  ال وقطاع

زدهار واالستدامة. كما يمكن أن يلعب القطاع العام واالقتصاد االجتماعي في أفريقيا أدوارا  هامة في عملية اال

ير هذه الطاقات، في استحداث بيئة مؤاتية للمنشآت المستدامة التحول. وتتمثل عناصر رئيسية في تحر

واالحترام الكامل للمبادئ والحقوق األساسية في  ومؤسسات سوق العمل القوية وتعزيز الحوار االجتماعي

 العمل.

 إدانةويدينه  ،ويعترف االجتماع بأّن اإلرهاب يشكل عائقا  أمام التنمية المستدامة في أفريقيا وفي كل مكان .8

 .ةقاطع

 أولويات سياسات عالم العمل

رغم التقدم الكبير الذي تحقق في مجال األولويات السياسية التي حددتها االجتماعات اإلقليمية األفريقية السابقة  .9

إدماج العمل  ضرورةيزال برنامج العمل الالئق في أفريقيا غير منجز. ومن شأن  لمنظمة العمل الدولية، ال

ن طر اإلقليمية والعالمية، أن تمكالالئق إدماجا  أكمل في استراتيجيات التنمية الوطنية المستدامة فضال  عن األ

 المنظمة من بناء شراكات أقوى من أجل تحقيق المزيد من التقدم.

لية بشأن المبادئ وها هي أفريقيا تقترب من تحقيق التصديق الشامل على جميع اتفاقيات منظمة العمل الدو .11

المقبل في السنة  األفريقي وهي غاية يتوقع أن تتحقق بحلول االجتماع اإلقليمي - والحقوق األساسية في العمل

. ومع ذلك فإن التطبيق الكامل لهذه المعايير 7052التي تحتفل فيها منظمة العمل الدولية بمئويتها، أي عام 

منظمات أصحاب العمل ونقابات العمال بأن تستعين بعيد بأشواط عن أن يكون شامال . وتتعهد الحكومات و

على أكمل وجه بآلية اإلشراف في منظمة العمل الدولية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية مع التركيز 

بصورة خاصة على االحترام الكامل للمبادئ والحقوق األساسية في العمل، وهو األساس الذي يقوم عليه 

 ومؤسسات سوق العمل الناجعة.الحوار االجتماعي الفعال 

واألولوية العظمى بالنسبة للهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية في أفريقيا، هي بناء وتقوية مؤسسات سوق  .11

عمل تمّكن من تحقيق هدف توفير العمل الالئق للجميع. وتحقيقا  لهذه الغاية، وبالتشاور مع الهيئات المكونة، 

المساعدة على وضع برامج ترمي إلى تعزيز قدراتها للمشاركة في األطر ستقوم منظمة العمل الدولية ب

اإلنمائية اإلقليمية والعالمية الجديدة. ومن شأن تجديد التركيز على تشجيع حوار اجتماعي فعال وهيكل ثالثي 

اإلقليمي  سهام الهيئات المكونة في تنفيذ األطر اإلنمائية المستدامة الجديدة على الصعيدينإناجع، أن يعزز 

 والعالمي.

وهناك حاجة إلى تحويل االقتصادات األفريقية وتنويعها من خالل تسريع التصنيع واالستثمار في الهيكل  .12

األساسي والتكنولوجيات الجديدة وزيادة االنتاجية الزراعية. ومن شأن ذلك أن يفضي إلى مزيد من النمو 

 الشامل وإلى استحداث فرص العمل الالئق.

 ويات السياسات على صعيد القارة ما يلي: وتشمل أول .13

 ؛ والمعوقين استحداث وظائف الئقة للجميع، والتركيز بصورة خاصة على الشباب والنساء )أ(

 تعزيز الحوار االجتماعي الفعال والهيكل الثالثي الناجع؛ )ب(

 تقوية مؤسسات سوق العمل؛ )ج(

"االنتقال من  توصيةاالقتصاد المنظم باالستناد إلى تسريع االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى  )د(

 ؛(705رقم ) "7054االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم، 

سيما المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر،  تحسين البيئة لصالح المنشآت المستدامة، ال (ه)

 وتزويدها بالحوافز الالزمة لنموها؛

 اريع واالستثمار؛ تشجيع بيئة مؤاتية للمش (و)
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 تعزيز روح تنظيم المشاريع؛ )ز(

مد نطاق الحماية االجتماعية عن طريق إرساء أرضيات وطنية للحماية االجتماعية والحفاظ عليها،  )ح(

 ؛ (707رقم ) "7057"أرضيات الحماية االجتماعية،  توصية باالستناد إلى 

التعليم وتنمية المهارات والتعلم المتواصل والتدريب تعزيز القابلية لالستخدام من خالل االستثمار في  )ط(

 المهني والتلمذة الصناعية والتدرب؛

ربط اإلنتاجية بالتحسينات في ظروف العمل و تعزيز اإلنتاجية عن طريق إنعاش مراكز اإلنتاجية )ي(

 والكسب؛

 معالجة انعدام المساواة بين الجنسين في عالم العمل؛ )ك(

سديدة لهجرة اليد العاملة على الصعيد الوطني واإلقليمي الفرعي واإلقليمي والدولي تعزيز اإلدارة ال )ل(

ووضع سياسات تراعي احتياجات سوق العمل باالستناد إلى معايير منظمة العمل الدولية المعنية وبما 

 يتفق مع إطار منظمة العمل الدولية متعدد األطراف بشأن هجرة اليد العاملة؛ 

ل عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا  تشمل الجميع، باالستناد إلى المبادئ تشجيع انتقا )م(

 التوجيهية لمنظمة العمل الدولية؛ 

 تعزيز اتساق السياسات والتنسيق فيما بين الوزارات. )ن(

 دور منظمة العمل الدولية في تعزيز العمل الالئق والتنمية الشاملة

قية وعالمية قوية من االلتزامات إزاء برنامج العمل الالئق. وتقع على عاتقنا إننا في صدد بناء مجموعة أفري .14

مسؤولية العمل معا  عن طريق الحوار االجتماعي الثالثي لجعل تطلعاتنا حقيقة واقعة. وينبغي للحكومات أن 

إلى  7020تضع وتستعرض خططها واستراتيجياتها كي تأخذ في االعتبار الدعوة الواردة في برنامج عام 

وضع استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة. ومن الحيوي أن تكون وزارات العمل واالستخدام والشؤون 

االجتماعية جزءا  ال يتجزأ من عملية صنع القرار. وينبغي أن يكون الشركاء االجتماعيون ضالعين في 

 تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم تلك الخطط واالستراتيجيات. 

من الهيئات المكونة، سينظر المكتب في دعم حوارات ثالثية وطنية بهدف تحديد األولويات  وبناء  على طلب .15

السياسية الخاصة بكل بلد، على ضوء الفرص الجديدة التي تتيحها أطر التنمية المستدامة اإلقليمية والعالمية 

 والمناقشة العالمية لمنظمة العمل الدولية بشأن مستقبل العمل. 

ستراتيجيات مم المتحدة، التي ستقدم الدعم لالالمكتب بدوره كامال  في الفرق القطرية لألوسوف يضطلع  .16

الوطنية عن طريق الجيل المقبل من البرامج القطرية للعمل الالئق، التي يتعين وضعها بالتشاور الكامل مع 

 منظمة العمل الدولية يه إعالنالشركاء االجتماعيين وباالستناد إلى النهج المتكامل للعمل الالئق، كما يدعو إل

. وسوف يسهل المكتب ضلوع الهيئات المكونة 7008لعام من أجل عولمة عادلة العدالة االجتماعية بشأن 

 لمنظمة العمل الدولية في عمل الفرق القطرية لألمم المتحدة.

 وتوخيا  لتحقيق تطلعات هذا اإلعالن، فإننا نطلب من المكتب القيام بما يلي: .17

اشى مع إعالن وخطة عمل االتحاد األفريقي بشأن العمالة والقضاء على جعل برامجه في أفريقيا تتم )أ(

 ؛7002الفقر وتحقيق التنمية الشاملة فضال  عن برنامج االتحاد األفريقي لعام 

سيما مفوضية االتحاد األفريقي والشراكة  ال ،تعزيز أوجه التداؤب مع المنظمات والمؤسسات اإلقليمية )ب(

ريقيا واللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم المتحدة ومصرف التنمية الجديدة من أجل تنمية أف

 األفريقي، بشأن قضايا االقتصاد الكلي وسوق العمل والعمالة والحماية االجتماعية وحقوق العمال؛

بشأن اإلقليمي الفرعي و اإلقليمي العمل مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال على الصعيدين )ج(

 اإلنمائية الجديدة؛ األطر
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المشاركة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بهدف تحقيق اتساق السياسات بشأن العمل الالئق من  )د(

 أجل التنمية المستدامة؛

اإلسهام في التكامل االقتصادي اإلقليمي عن طريق إسداء اإلرشاد والدعم إلى اللجان االقتصادية  (ه)

 إعاناتقضايا من قبيل التجارة واالستثمار وحرية تنقل األشخاص وقابلية نقل  اإلقليمية األفريقية بشأن

 الحماية االجتماعية واالعتراف بالمهارات ومعايير العمل؛

تسهيل تنفيذ البرنامج المشترك بين مفوضية االتحاد األفريقي ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية  )و(

قيا بشأن اإلدارة السديدة لهجرة اليد العاملة من أجل التنمية والتكامل في للهجرة واللجنة االقتصادية ألفري

 أفريقيا؛

تقديم بحوث وتحليالت وارشادات تقنية قائمة على البينات إلى الهيئات المكونة بشأن قضايا ذات صلة  )ز(

 ببرنامج العمل الالئق، من قبيل منهجية البيئة المؤاتية للمنشآت المستدامة؛

ع التعاون بين بلدان الجنوب كوسيلة لتسهيل تبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الحسنة والتعلم تشجي )ح(

 المتبادل بين بلدان اإلقليم وبالتعاون مع أقاليم أخرى؛

بناء قدرات الهيئات المكونة للمساهمة بفعالية في تحقيق العمل الالئق من أجل التنمية المستدامة  )ط(

ز الحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية وغير ذلك من المسائل السياسية، والشاملة من خالل تعزي

 ؛تورينو في التابع لمنظمة العمل الدوليةالتدريب الدولي  باللجوء إلى مؤسسات من قبيل مركز

تشجيع تصديق وتنفيذ االتفاقيات بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل، وتصديق سائر اتفاقيات  )ي(

ثة، فضال  عن تطبيق جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية المصدقة األخرى، منظمة العمل الدولية المحد

 من خالل برامج العمل والتعاون اإلنمائي وحمالت التوعية؛

منظمة العمل الدولية بشأن المنشآت متعددة ل المبادئ الثالثي تسريع جهوده الرامية إلى تعزيز إعالن )ك(

ثية على المستوى مع التركيز القوي على دعم الهيئات المكونة الثالوالسياسة االجتماعية الجنسية 

 الفاعلة المعنية األخرى وتسهيل تبادل الخبرات؛ الهيئاتالقطري، والشراكات مع 

بالتشاور مع الهيئات المكونة، وضع وتنفيذ جيل جديد من البرامج القطرية للعمل الالئق، تتماشى مع  )ل(

وبرنامج تمويل التنمية من أجل التنمية المستدامة وبرنامج عمل أديس أبابا بشأن  7020برنامج عام 

وإعالن االتحاد األفريقي بشأن العمالة والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية  7002االتحاد األفريقي لعام 

 الشاملة؛

توسيع برنامج تعاونه اإلنمائي في القارة وتقوية جهوده الرامية إلى حشد الموارد، بما في ذلك من خالل  )م(

 حشد الموارد المحلية؛

يع نطاق التزام المكتب في الدول ذات الوضع الهش في أفريقيا على أساس االستراتيجية اإلطارية توس )ن(

المقدمة إلى االجتماع اإلقليمي األفريقي الثالث عشر والتي تدعو إلى تعزيز المؤسسات واآلليات من 

ما  باإلنصاف أجل العمالة الجيدة واستحداث أساليب العيش وتعزيز الحماية االجتماعية والدفع قد

 والحقوق في العمل. 

يمي األفريقي الرابع كي يستعرضه االجتماع اإلقل وأثره هذا اإلعالنسيقوم المكتب بإعداد تقرير عن تنفيذ  .18

 (.7052عشر )


