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 االنتخابات والتعيينات

إلى  3عقد االجتماع اإلقليمي األفريقي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية في أبيدجان، كوت ديفوار، من  .1

 .2019كانون األول/ ديسمبر  6

والمفوض والممثل  فوق العادةرئيس مجلس اإلدارة، السيد ريفيلي ليتجوبو، السفير  يميافتتح االجتماع اإلقل .2

وقال إّن أفريقيا تواجه وتتصدى  الدائم لليسوتو لدى مكتب األمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية في جنيف.

حالً ممكناً لها. ومن شأن  لتحديات جمة يمكن لالستثمار في البنية التحتية الرقمية واالقتصاد الرقمي أن يكون

هذا االستثمار أن يزيد فرص العمل ويجنب المزيد من التهميش من العولمة. وبسبب صغر حجم قطاع التصنيع 

في القارة، من غير المرجح أن تحل األتمتة محل العديد من العمال في السنوات المقبلة. ومع ذلك، تعتمد أفريقيا 

من المرجح أن تؤثر األتمتة في البلدان المستثمرة على القارة. والتنمية األفريقية على االستثمار األجنبي المباشر و

مدفوعة إلى حد كبير بصادرات السلع األولية العرضة للتقلبات في األسعار العالمية. ومن الضروري االستثمار 

رص العمل في حافظات التصنيع، والتي من المحتمل أن يكون لها تأثير مضاعف على العمالة وخلق ف

واالقتصادات الوطنية. وال بد من أن يكون هذا االستثمار مصحوباً بمزيد من االستثمار في البنية التحتية الجيدة 

 ورأس المال البشري.

 ُعرض في القاعة فيلم لمنظمة العمل الدولية يحتوي على رسائل رئيسية ذات صلة بعمل المنظمة في اإلقليم. 

مات، اقترح ممثل حكومي من أثيوبيا مرشحاً لمنصب رئيس االجتماع اإلقليمي، وبالنيابة عن مجموعة الحكو .3

في كوت ديفوار،  باإلجماع السيد باسكال كواكو أبينان، وزير العمل والحماية االجتماعية وقد انتخب االجتماع

والرفاه االجتماعي وزير الخدمة العامة والعمل  تماع باإلجماع السيد بول مافيما،لهذا المنصب. كما انتخب االج

ً للرئيس من مجموعة الحكومات والسيد محفوظ مقاتلي، األمين العام للكنفدرالية العامة  في زمبابوي، نائبا

للمؤسسات الجزائرية، نائباً للرئيس من مجموعة أصحاب العمل والسيد فرانسيس أتولي، األمين العام للمنظمة 

 للرئيس من مجموعة العمال.المركزية لنقابات العمال في كينيا، نائباً 

أثيوبيا( رئيسة )إبراهيم  وعيّن االجتماع أعضاء مكتب المجموعات على النحو التالي: السيدة فردوسه عبد القادر .4

رئيسة مجموعة أصحاب العمل والناطقة بإسمها؛ السيد  مجموعة الحكومات؛ السيدة جاكلين موغو )كينيا(

عمال والناطق بإسمها. وعيّن االجتماع السيد روبرتو سواريز والسيد فرانسيس أتولي )كينيا( رئيس مجموعة ال

أمانكواك والسيدة ماريا تيريزا يانوس أمينين -لميك جاستون أمينين لمجموعة أصحاب العمل والسيد كواسي أدو

 لمجموعة العمال.

وراق االعتماد التابعة له )القواعد(، عيّن االجتماع أعضاء لجنة أ 2018بقواعد االجتماعات اإلقليمية، وعمالً  .5

كاآلتي: السيد فاسون كوليبالي )حكومة، مالي( والسيد خليل الغرياني )أصحاب العمل، تونس( والسيدة أمل 

 العمري )العمال، المغرب(. 

وأنشأ االجتماع لجنة صياغة إلعداد استنتاجات االجتماع. وضمت هذه اللجنة خمسة ممثلين عن الحكومات  .6

 أصحاب العمل وخمسة ممثلين عن العمال، هم: وخمسة ممثلين عن

 جنوب أفريقيا والكاميرون وكينيا والمغرب والسنغال ممثلو الحكومات:

السيدة جاكلين موغو )كينيا( والسيد محمد توزاني )المغرب( والسيدة لينديوي سيفومولو  ممثلو أصحاب العمل:

 مويان )جنوب أفريقيا()ليسوتو( والسيد ريشار أيبيوو )نيجيريا( والسيد كيزر 

( ديفوار)جنوب أفريقيا( والسيدة أنج مارغريت نازيي )كوت  بيكينشالينشاليالسيد بيكي  ممثلو العمال:

والسيد مودست أميدي دونغاال نسيبو )جمهورية الكونغو الديمقراطية( والسيد كاساهون 

 فولو أمينو )إثيوبيا( والسيد مودي غيرو )السنغال(
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 تاحيةالكلمات االفت

بالمشاركين في االجتماع اإلقليمي األفريقي الرابع عشر وأشار إلى انعقاد االجتماع في ختام  الرئيسرحب  .7

الذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية، التي قدمت فرصة من أجل العودة في الذاكرة إلى اإلنجازات الهامة التي 

في مستقبل العمل لألجيال القادمة. وذّكر بأن المداوالت حول حققتها المنظمة وهيئاتها المكونة الثالثية والتفكير 

ورسختها اللجنة العالمية المعنية بمستقبل العمل وبلغت  مستقبل العمل قد بدأت في الحوارات الثالثية الوطنية

أوجها بإعالن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل )إعالن المئوية(. ودعا اإلعالن إلى وضع 

نهج متمحور حول اإلنسان العمل من أجل مستقبل العمل وقدم إرشادات للهيئات المكونة على المستوى العالمي 

حول كيفية مراعاة احتياجات جميع الناس والتطلعات التي يصبون إليها بشكل أفضل، في سياق يشهد تغيرات 

نة االقتصاد غير المنظم؛ بطالة الشباب؛ كثيرة، بما في ذلك هيم واضطرابات. وتواجه القارة األفريقية تحديات

انخفاض مستويات التصنيع؛ نظام زراعي موجه بشكل كبير نحو تصدير المواد الخام؛ تغير المناخ. وبغية تذليل 

تلك التحديات، وبتوجيه من منظمة العمل الدولية أو بدعمها، وضعت البلدان أدوات وآليات إقليمية ودولية، بما 

مية للعمل الالئق، وسياسات وبرامج معدة على أساس حوار ثالثي تشاركي وفعال. في ذلك برامج إقلي

ساعدت تلك األدوات على المضي قدماً بالعمل الالئق وتوزيع ثمار النمو االقتصادي توزيعاً أفضل وتقديم  وقد

وبالتالي، فإّن بعض االستجابات الحتياجات الناس وتطلعاتهم. وفي كوت ديفوار، تسود العمالة غير المنظمة. 

حصة كبيرة من القوى العاملة معرضة للمخاطر التي يتسم بها االقتصاد غير المنظم، ال سيما العمالة الهشة 

والدخل والفقر واالفتقار إلى االجتماعية الحماية واألمن القانوني ومنع المخاطر المهنية وبالتالي مواطن العجز 

حكومة كوت ديفوار العديد من التدابير، بما في ذلك تنفيذ برنامج في العمل الالئق. واستجابة لذلك، اتخذت 

لتعزيز عمل الحكومة في مجال الرفاه االجتماعي، من خالل مشاريع لها تأثير بعيد المدى وسريع في مجاالت 

اعية. التعليم والحصول على السلع األساسية وعمالة المرأة وتمكينها والرفاهية الريفية والصحة والحماية االجتم

 ومن شأن أعمال االجتماع اإلقليمي أن توفر إرشادات مالئمة للمضي قدماً في هذا الصدد.

وشكر المتحدث بحرارة المدير العام والمكتب ككل على العمل الهام المضطلع به سواًء في مجال المعايير  .8

ى الهيئات المكونة األفريقية والبحوث أو فيما يتعلق بالدعم المقدم إلى الهيئات المكونة الثالثية. وسوف تسع

جاهدة إلى زيادة مشاركتها في اإلدارة السديدة لمنظمة العمل الدولية ومواصلة جهودها لتحقيق الديمقراطية في 

تشكيل هيئات منظمة العمل الدولية من أجل ضمان مراعاة تطلعات كافة الدول األعضاء مراعاة كاملة. وقال 

ل االجتماع ستسهم في إحراز تقدم يعتد به نحو تحقيق العدالة االجتماعية الرئيس إنه على يقين من أن أعما

 والعمل الالئق في القارة األفريقية.

إلى أّن االجتماع اإلقليمي يأتي ليختم سنة مئوية منظمة العمل الدولية.  المدير العام لمكتب العمل الدوليوأشار  .9

ً على تواجد المنظمة في  بشكل دائم، وأنه من المهم بمكان أن  القارة األفريقيةوأضاف أنّه مضى ستون عاما

مكانه. وال بد من يختتم هذا العام بحدث مهم في أفريقيا. وينعقد االجتماع في وقت يراوح االقتصاد العالمي 

)برنامج  2030مليون وظيفة منتجة سنوياً في القارة إذا أريد تنفيذ برنامج التنمية المستدامة لعام  26استحداث 

أن يشكل عائداً ديمغرافياً مهماً  2035(. ومن شأن النمو الحاد في اليد العاملة في أفريقيا بحلول عام 2030ام ع

للنمو والتنمية، شريطة استحداث كافة الوظائف المطلوبة ولكن من شأن هذا النمو أن يولّد ضغوطاً اقتصادية 

لوجيات الجديدة فرصاً جديدة بالكامل أمام التنمية واجتماعية وضغوط هجرة متزايدة في عكس ذلك. وتتيح التكنو

في اإلقليم. غير أّن هناك خطر توّسع الفجوة الرقمية وتزايد التهميش في حال عدم تحقيق االستثمارات 

وتتمتع أفريقيا بإمكانات ال مثيل لها من حيث الطاقات المتجددة، لكنها عرضة لتغير واالبتكارات الضرورية. 

هناك خطر نزوح السكان على نطاق واسع وتدمير سبل العيش. واالجتماع اإلقليمي يأتي في وقته المناخ. لذلك، 

لصياغة مبادئ توجيهية من شأنها أن تساعد أفريقيا على رسم معالم مستقبل العمل المتمحور حول اإلنسان 

مع مراعاة الظروف  والمنصوص عليه في إعالن المئوية. ويتمثل الهدف في تحديد مجاالت األولوية للعمل،

دولة عضواً. وتبرز بعض  54المحددة للدول األعضاء األفريقية في منظمة العمل الدولية والبالغ عددها 

العاملين في اإلقليم في االقتصاد غير  األولويات بوضوح على وجه الخصوص. وعليه، تجد الغالبية العظمى من

ة مطلقة. وتوفر توصية االنتقال من االقتصاد غير المنظم المنظم وبالتالي، يشكل إضفاء السمة المنظمة ضرور

في المائة فقط من  6( إطاراً مجدياً في هذا الصدد. ويشكل التصنيع 204)رقم  2015إلى االقتصاد المنظم، 

لإلنتاج. في الوقت نفسه، هناك حاجة إلى العمل  العمالة في أفريقيا، لذلك من الضروري ضمان التحول الهيكلي

 المهارات وضمان حصول النساء على فرص عمل متساوية.  لتعزيز

بغية التغلب على كل هذه التحديات، تحتاج أفريقيا إلى لوائح صحيحة وقدرات مؤسسية كافية لضمان تنفيذ تلك  .10

اللوائح باستمرار وفعالية وشفافية. وفي حين أن هذين البعدين مهمان بالتأكيد، إال أّن عملية التنفيذ هي التي 

لب بذل المزيد من الجهود. وعليه، تقع على عاتق منظمة العمل الدولية في أفريقيا مسؤولية رئيسية تتمثل تتط
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في بناء القدرات. وذّكر المتحدث بأنّه ينبغي توجيه أنشطة المنظمة في اإلقليم نحو تحقيق األهداف التي حددها 

من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والمنتظمة،  المجتمع الدولي. وأشار على وجه الخصوص إلى االتفاق العالمي

التي يشوب تنفيذها بعض التردد. ويُعزى هذا التردد جزئياً إلى فقدان الثقة في التعاون متعدد األطراف بشكل 

عام، الذي ينبغي لمنظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة األفريقية أن تتصدى له. وفيما يتعلق بمسألة الهجرة 

يداً، يفَسر ذلك من خالل التصور السلبي لتلك الظاهرة، التي ينظر إليها على أنها تهديد وليس فرصة األكثر تحد

ً ما يُنسى أن غالبية المهاجرين األفريقيين الذين  إليجاد حلول بروح من التعاون والتضامن الحقيقيين. وغالبا

أكبر قدر من تحديات اإلدارة السديدة. ولهذا غادروا بلدانهم تعيش وتعمل في أفريقيا، وهي اإلقليم الذي يتسم ب

السبب كان على منظمة العمل الدولية أن تتعاون ليس فقط مع األمم المتحدة والجهات الفاعلة العالمية األخرى، 

ً مع شركائها اإلقليميين ودون اإلقليميين في أفريقيا. وبرنامج عام  وإعالن واغادوغو  2063ولكن أيضا

مل بشأن العمالة والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية الشاملة، إلى جانب حصيلة مؤتمر وخطة الع 2004 لعام

وفي هذا الصدد،  ألفريقي.واالتحاد الية ولدالعمل األنشطة منظمة ياً مؤسسراً طا، توفر إ10قمة واغادوغو + 

منظمة العمل الدولية واالتحاد المزمع إبرامها قريباً بين  أعرب المتحدث عن أمله بأّن تعزز مذكرة التفاهم الجديدة

ً للعمل الالئق في أفريقيا و 19المنظمتين. وهناك  األفريقي، التعاون بين ً آخر قيد  22برنامجاً إقليميا برنامجا

في  112بنسبة  وباإلضافة إلى ذلك، زادت الموارد من خارج الميزانية والمخصصة للتعاون اإلنمائي اإلعداد.

ضمن إطار  ازدادت موارد الميزانية العادية المخصصة لألنشطة في أفريقيا المائة في خمس سنوات، كما

استخدامها بأكثر الطرق فعالية.  سيناريو النمو الصفري. غير أنه، حتى يكون لهذه الموارد تأثير حقيقي، ال بد من

في وضع يسمح لها اإلقليم، ينبغي أن تكون الهيئات المكونة الثالثية األفريقية  وبغية إحداث فرق حقيقي في

إعالن  والديمقراطي في اإلدارة السديدة الثالثية للمنظمة، كما دعا إليه باالضطالع بدورها الكامل والمتكافئ

للنظر في هذه المسألة واإلبالغ عنها  المئوية. وفي هذا الصدد، أشار المتحدث إلى إنه تم إنشاء فريق عمل ثالثي

االجتماع علماً بأّن حكومة البرتغال صدقت، في األسبوع السابق،  . وقال إنه مسرور إلحاطة2020في عام 

، الذي لطالما احتل نفاذه أولوية بالنسبة للهيئات المكونة 1986على صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية لعام 

 األفريقية.

لية. ولدالعمل امنظمة  رستودفي ، كما ورد الجتماعيةالة العداعلى م يتوقف لسالوفي الختام، ذّكر المتحدث أّن ا .11

وفي هذا الصدد، فإن تسلّم رئيسي دولة وحكومة من أفريقيا جائزة نوبل للسالم مؤخراً، وهو إقليم لطالما عانى 

من شدة النزاعات، لهو رمز مهم. وبناء مستقبل للعمل على أساس العدالة االجتماعية هو أضمن طريقة إلحالل 

 في كافة أرجاء العالم. السالم واالزدهار في أفريقيا، وكذلك

إّن المشاركين في االجتماع يحتاجون إلى التفكير في مستقبل  المتحدثة باسم مجموعة أصحاب العملوقالت  .12

وأهدافه ذات صلة. ويتيح االجتماع اإلقليمي  2015العمل وأولويات ازدهار القارة. ويظل إعالن أديس أبابا لعام 

لتقدم المحرز منذ ذلك الحين وحاالت التراجع المسجلة والدروس األفريقي الرابع عشر فرصة الستعراض ا

سريع التغير. تتمتع أفريقيا بإمكانات زاخرة، بما في ذلك القوى  المستفادة والتحديات التي يطرحها عالم عمل

 العاملة المتنامية والموارد الطبيعية الهائلة والسكان الشباب ومنطقة التجارة الحرة الضخمة والكثير من

االقتصادات األسرع نمواً في العالم. عالوة على ذلك، تستمر الديمقراطية في النضوج، مما يمهد الطريق أمام 

الحوار االجتماعي والشفافية السياسية والمساءلة. ومع ذلك، ال تزال هناك تحديات، بما في ذلك استحداث بيئة 

اإلنتاجية وحل عدم تطابق المهارات وتعزيز أعمال مؤاتية والتصدي للسمة غير المنظمة ومعالجة انخفاض 

التعلم المتواصل ومواجهة بطالة الشباب وتعزيز االستقرار السياسي وتعزيز اإلدارة السديدة للهجرة. ويتعين 

على منظمة العمل الدولية أن تأخذ في االعتبار آثار االستقرار أو الهشاشة السياسيين في بعض البلدان وكذلك 

الكثيفة، وكالهما يتطلب إجراءات سياسية منسقة وذكية. وتشّكل اإلنتاجية تحدياً ملحاً في اإلقليم. اتجاهات الهجرة 

وفي حين تعتمد غالبية السكان بشكل كبير على الزراعة، فإّن الممارسات الزراعية متخلفة عن الركب واألداء 

ادة اإلنتاجية في القطاع الزراعي أن الزراعي بطيء بشكل عام مقارنة بالمناطق النامية األخرى. ومن شأن زي

يخلق فرص عمل أفضل ويحسن مستويات معيشة الكثير من الناس. وسيستفيد القطاع الزراعي في إفريقيا أيًضا 

من اعتماد التكنولوجيا الحديثة وتحسين مستويات البنية التحتية والمهارات والبيئة التنظيمية التي تسمح بنمو 

ذلك، يلزم بذل الجهود لتشمل جميع القطاعات الرامية إلى تحسين اإلنتاجية من خالل األعمال التجارية. ومع 

اعتماد نهج شمولي واستراتيجيات تركز على البلدان. وتحقيقاً لهذه الغاية، من الضروري إرساء بيئة سياسية 

 وتنظيمية مالئمة تعزز تنمية المنشآت وتحقيق النمو. 

ر البنك الدولي، شددت المتحدثة على أنه يمكن لمنظمة العمل الدولية، ضمن وباإلشارة إلى نتائج إحدى تقاري .13

حدود واليتها، مساعدة البلدان التي اتخذت تدابير ترمي إلى إرساء بيئة أعمال أفضل. ويمكن أن تشمل هذه 

يات المساعدة تحديد سياسات ناجحة الستحداث عمالة منتجة والئقة من خالل بيئة أعمال محفزة واستراتيج

إنتاجية سليمة؛ التركيز على احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف إضفاء السمة المنظمة عليها؛ تقديم 
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الدعم للهيئات المكونة حتى تتمكن الوفاء بالتزاماتها بشكل أفضل. كما توفّر أشكال جديدة ومتنوعة من فرص 

البتكار والطاقة واإلبداع السائد في االقتصاد األفريقي العمل فرًصا لتحقيق نمو أكثر شمولية واستدامة. ويشّكل ا

غير المنظم منجم ذهب غير مستغل مع إمكانية تحويل المنشآت األفريقية إلى قطاعات أعمال ذائعة الصيت 

( لمؤتمر العمل الدولي، ينبغي 2019)حزيران/ يونيه  108عالميًا. وعلى نحو ما أكدته مجموعتها في الدورة 

باق المهارات والتصدي الفعال للسمة غير المنظمة وتعزيز اإلنتاجية على رأس جدول أعمال أن يكون است

 منظمة العمل الدولية، إذا كان للمكتب أن يتولى القيادة ويحافظ على مصداقيته.

م باإلضافة إلى ذلك، يتطلب تغير المناخ اتخاذ إجراءات عاجلة. ومن األهمية بمكان بالنسبة ألفريقيا أن تستخد .14

مواردها على نحو أفضل. وسيكون من الضروري التوصل إلى حوار متوازن واستراتيجيات واقعية ومهارات 

ومعارف وقيم خضراء الستباق عواقب االنتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون على العمالة. وينبغي لمنظمة 

على العمالة في المستقبل. وعلى  العمل الدولية أن تستثمر في تدريب شباب إفريقيا بغية تلبية الطلب العالمي

قرارات االجتماع اإلقليمي األفريقي الرابع عشر أن تفضي إلى تغيير إيجابي في حياة شعوب أفريقيا. وتبقى 

مجموعة أصحاب العمل متفائلة بأّن االجتماع سيفضي إلى التزامات واضحة تدعمها الموارد المالية واإلجراءات 

 إيجابي.الالزمة لتغيير القارة بشكل 

كان عاماً حافالً باألحداث. وأشار إلى تقرير اللجنة العالمية بشأن  2019بأّن عام  المتحدث باسم العمالوذّكر  .15

مستقبل العمل والمناقشات رفيعة المستوى التي أجريت خالل مؤتمر المئوية وإعالن المئوية من أجل مستقبل 

(. 206)رقم  2019( وتوصية العنف والتحرش، 190)رقم  2019العمل واعتماد اتفاقية العنف والتحرش، 

وتعلق مجموعة العمال أهمية كبيرة على النظام المعياري واإلشرافي لمنظمة العمل الدولية. وعالوة على ذلك، 

تضطلع منظمة العمل الدولية بدور حاسم في النهوض بالعدالة االجتماعية باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق سالم 

. وينبغي للتنمية أن تترافق والحقوق في العمل جنبًا إلى جنب. وال بد من معالجة أوجه انعدام عالمي ودائم

المساواة والفساد والعقود غير المؤاتية والتدفقات المالية غير المشروعة بغية تحسين وضع العمال األفريقيين 

أفريقيا بحاجة إلى االستثمار في الذين يعيش الكثير منهم في فقر على الرغم من عملهم الشاق وإصرارهم. و

الخدمات العامة وإصالح نظامها الضريبي وإنفاذ حق شعوبها في التعليم والحصول على المياه والخدمات 

الصحية والطاقة والمأوى. وسلّم المتحدث بالدور الذي سيلعبه أصحاب العمل في هذه العملية. وسيحتاج هؤالء 

دعم من جانب الحكومات، لتذليل االختالالت المتزايدة وغير المنصفة أكثر من أي وقت مضى إلى مزيد من ال

للتجارة العالمية. وسيكون الحوار االجتماعي الهادف والمجدي، بما في ذلك المفاوضة الجماعية، ضرورياً 

لتحقيق تقدم مستدام ومكافحة ممارسات التوظيف الهش. كما يحتل تغير المناخ والتصحر صميم اهتمامات 

ة. وعالوة على ذلك، يتعين على الحكومات األفريقية والشركاء االجتماعيين االلتزام بتنفيذ القرارات المتخذة القار

على المستويين القاري والعالمي، بما في ذلك القرارات المتخذة في االجتماعات اإلقليمية لمنظمة العمل الدولية. 

كد من أن القرارات والمقررات التي تم اعتمادها في وبناًء على ذلك، دعا المتحدث جميع األطراف إلى التأ

 االجتماع يمكن تنفيذها فعليًا وتسمح بتوفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع. 

 المناقشة العامة لتقرير المدير العام

 تقديم التقرير

المضي قدماً ر المدير العام المعنون "تقري مديرة المكتب اإلقليمي ألفريقيا التابع لمنظمة العمل الدوليةقدمت  .16
". يطرح التقرير اإلنجازات الرئيسية المحققة منذ بالعدالة االجتماعية: رسم معالم مستقبل العمل في أفريقيا

(. وقد 2015اعتماد إعالن أديس أبابا في االجتماع اإلقليمي األفريقي الثالث عشر )كانون األول/ ديسمبر 

فريقية أولوية لتوظيف الشباب في سياساتها وخططها اإلنمائية الوطنية وصممت برامج أعطت غالبية البلدان األ

للحوار االجتماعي  هيكليات وطنيةمعظم البلدان األفريقية  وأرستخاصة لتعزيز العمل الالئق للشابات والشبان. 

والشركاء االجتماعيين. كمنصات للتعاون الثالثي بين الحكومة في كثير من الحاالت بانتظام تعمل ، الثالثي

ار االجتماعي في لحولمؤسسات  أنشئت، ى الجماعات االقتصادية اإلقليمية، على مستوعالوة على ذلكو

وإطار الحوار عة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ، مثل المنتدى الثالثي للحوار االجتماعي للجماالسنوات األخيرة

مية االجتماعية المتخصصة التابعة لالتحاد األفريقي المعنية بالتن نيةالتقواللجنة  جماعة شرق أفريقيالاالستشاري 

السمة وضع عدد من البلدان استراتيجيات وطنية بشأن إضفاء ووهي هيئة ثالثية قارية. ، والعمل والتوظيف

اد من االقتصاد غير المنظم إلى االقتص لاالنتقاتوصية  باالستناد إلى المنظم،على االقتصاد غير  المنظمة

تحويل برنامج العمل الالئق ل، اعتمد االتحاد األفريقي "على المستوى القاري(. و204)رقم  2015المنظم، 
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منظمة العمل الدولية " بهدف تعزيز االتساق و مفوضية االتحاد األفريقي المنظم، المشترك بيناالقتصاد غير 

، اعتمدت البلدان في أفريقيا. وعالوة على ذلك مالمنظاالستراتيجي والتعاون والتنسيق نحو تحويل االقتصاد غير 

الصغيرة  المنشآت، مع التركيز على للمنشآتاألفريقية تدابير لتحسين البيئة القانونية واإلدارية والتنظيمية 

أو مؤسسية لتسهيل إدراج المجموعات  /أو سياسية و /إصالحات قانونية وعديدة بلدان أدخلت ووالمتوسطة. 

وأنشأت جميع البلدان تقريبًا برامج للمساعدة االجتماعية ة في برامج الحماية االجتماعية لمحميالسكانية غير ا

مد نطاق و مجموعات سكانية محددة كوسيلة لأاألكثر فقراً المواطنين  تستهدفأو التحويالت النقدية التي إما 

 الحماية االجتماعية.

وجهة رئيسية التي تشّكل  لتحقيق العمل الالئق في القارة الضوء على الفرص الرئيسية األخرىيسلّط التقرير و .17

مايو أيار/  30التي دخلت حيز التنفيذ في ية لتجارة الحرة في القارة األفريقمنطقة اتتمتع ولالستثمار األجنبي. 

ارتفع  كماالمنطقة غنية بالموارد الطبيعية والطاقة المتجددة.  وتظلبإمكانية االستفادة من العمل الالئق.  2019

ف االقتصاد الكلي مستقرة. بشكل عام وظرو النمو االقتصادي جيدومستويات التعليم بشكل مطرد. متوسط 

في السنوات القليلة  بشكل عام تراجعت إال أنها، في أجزاء من القارةمستمرة  النزاعات ولو كانت، اً وأخير

 الماضية.

في المائة من  60مليون شخص )أو  252حوالي ف. ال تزال هناك تحديات رئيسية تحتاج إلى معالجة عاجلةو .18

اإلنتاجية في القارة األفريقية أقل من المتوسط  وتظل". مدقع" أو "معتدل" يعانون من فقرالسكان العاملين( 

في المائة من سكان القارة على الحماية  82ال يحصل قرابة يراً خالل العقدين الماضيين. والعالمي ولم تتقدم كث

، جور المتدنية وظروف العمل السيئةوالوظائف ذات األ المنظمةفي أفريقيا العمالة غير  وتسود. االجتماعية

مليون طفل  72يعمل والشباب. العمال في المائة من  95العمال و مجموعفي المائة من  85.8 تشملحيث 

وشابة غير ون شاب ملي 54.5 وقرابة. العالم مستوىما يمثل ما يقرب من نصف عمل األطفال على مأفريقي، 

 . جور بين الجنسينالفجوة في األ . وما فتئت النساء يعانين منالتدريبال بو وال بالعملالتعليم ملتحقين ب

ً ويق .19 خالل عدد من اإلجراءات  في العمل الالئق والعدالة االجتماعية من ترح التقرير طريقة للمضي قدما

طرد والشامل والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل الم، بما في ذلك تعزيز النمو االقتصادي الملموسة

؛ تعزيز اإلنتاجية؛ إجراء تحول زراعي؛ تحسين االقتصادات الريفية ؛تنفيذ التحول الهيكلي ؛الالئق للجميع

 وهناك؛ تعزيز النمو األخضر واالنتقال العادل. المستدامة المنشآتبيئة ؛ تحسين المنظماالنتقال إلى االقتصاد 

؛ مراجعة مبادئ والحقوق األساسية في العملتعزيز مؤسسات العمل من خالل تعزيز تنفيذ التشمل أخرى بير تدا

الثالثي والحوار الهيكل تعزيز عادلة وفعالة لهجرة اليد العاملة؛ ؛ تعزيز إدارة وتجديدها مؤسسات سوق العمل

؛ تعزيز التعليم ين في عالم العملواة بين الجنسالمساالنعدام  التصدي؛ تعزيز قدرات الناس من خالل االجتماعي

؛ ضمان التنسيق الفعال للسياسات؛ تعزيز المهارات المتواصلوالتدريب مع التركيز بشكل خاص على التعلم 

الحماية االجتماعية. نطاق توسيع زيادة التدخالت في البلدان الهشة؛ ؛ للجميع، بما في ذلك في المناطق الريفية

باإلشارة إلى أن القضايا الحرجة المتعلقة بالبيئة وتغير المناخ والتكنولوجيا  ة مداخلتهااإلقليمي ةالمدير وختمت

فريقيا في وضع أ وقارةأفريقيا. في رؤية مستقبل العمل الالئق مناقشة موغرافيا يجب أن تكون جزًءا من والدي

أهداف  وتحقيق والعمالةللمساهمة في النمو إمكانات كبيرة ب وتزخريتيح لها جني الكثير من مكاسب التكنولوجيا 

 العمل الالئق.أخرى في مجال 

 مناقشة التقرير

إن الوقت قد حان لتحويل وتنويع االقتصادات األفريقية من خالل  المتحدث باسم مجموعة أصحاب العملوقال  .20

، مما من اإلنتاجية الزراعيةالتحتية والتكنولوجيات الجديدة وتحسين في البنية  التصنيع واالستثمارتسريع عملية 

الطلب  استباق وال بد من أن يتصدرفرص عمل الئقة.  واستحداثإلى تحقيق نمو أكثر شموالً شأنه أن يؤدي 

، جدول أعمال منظمة العمل الدولية ور غير الرسمية وتعزيز اإلنتاجيةوالتعامل بفعالية مع األمعلى المهارات 

مليون وظيفة في  26ة عدد الوظائف المنتجة التي ستُنشأ في القارة بمقدار سيتعين زيادو. األفريقي اإلقليمفي 

مجموعة أصحاب  تقترح، . وفي ضوء هذا التحدي الهائل2030مليون وظيفة في عام  579السنة لتصل إلى 

 لنشاط نمو اإلنتاجية حجر الزاويةمن الوثيقة الختامية لالجتماع األفريقي اإلقليمي الرابع عشر  تجعلالعمل أن 

على تنمية المهارات وأهمية هذه الوثيقة ، ينبغي أن تؤكد عالوة على ذلكومنظمة العمل الدولية في أفريقيا. 

. وأبرز المتحدث الحاجة إلى تركيز عمل المنظماتية وتعزيز فعالية االنتقال إلى االقتصاد ؤوجود بيئة أعمال م

عدم توافق ل إيجاد حل؛ ات المهارات الحالية والمستقبليةاحتياج، ال سيما: فهم نظمة العمل الدولية على المهاراتم

 إرساء؛ ورصد األداءالعامة موجهة نحو السياسات و ع احتياجات البيئة المهنية؛ إجراء بحوث فعالةالمهارات م

؛ تحسين في هذا الصدد اتنظم المهارات والقدرفي مجال ث و؛ تعزيز البحهاوتقييمالمهارات نظم لمراقبة 

 رات المدربين.مها
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العمال الشباب المؤهلين في  الستبقاءينبغي أن يسير عمل منظمة العمل الدولية جنبًا إلى جنب مع الحوافز و .21

على تعزيز بيئة الوثيقة الختامية ينبغي أن ترّكز  ،صحاب العملأل وبالنسبة. المتواصلالقارة مع تشجيع التعلم 

بهدف خلق وظائف أكثر وأفضل.  المنشآت،اسية نحو تعزيز تطوير ألعمال في أفريقيا كخطوة أسقطاع ااتية لؤم

ً  تحدياً  إذ تطرح خصوصية السمة المنظمة،يجب أن تعكس الوثيقة الختامية لالجتماع أيًضا و ، حيث للقارة ملحا

أو ضرائب. وشدد  قيودالذي ال يخضع ألي  المنظممنافسة شرسة من االقتصاد غير  المنظمة المنشآت تواجه

أيضاً إلى ، بل بدولية فحسالعمل المعايير  ينبغي أال يستند إلىمنظمة العمل الدولية  نشاطدث على أن المتح

مستقبل  من أجلمنظمة العمل الدولية مئوية نتاجية. وذكَّر بأن إعالن اإلمهارات والوظائف والمسائل المتعلقة بال

موارد  ، مما قد يستلزمالقدرة على التوسعبالمنتجة  وتتمتع المنشآتبدور القطاع الخاص في ديباجته.  سلّمالعمل 

تقديم وثيقة ختامية  المتحدث، ناشد وأخيراً لقوى العاملة. بشرية وخلق المزيد من فرص العمل لتلبية الطلب على ا

يمكن لمثل هذه اآللية أن تزود و. على األجل المتوسطمتابعة تنفيذ اإلجراءات المتفق عليها ة ثالثية لآلي تشمل

في استراتيجيات  ووضعلهيئات المكونة باألدوات الالزمة لمراجعة التقدم المحرز وتقييم الدروس المستفادة ا

 أفضل. على نحولتحقيق األولويات واألهداف المحددة خالل االجتماع  ،المشاورات الثالثيةإطار 

ً  المتحدث باسم العمالشار وأ .22 ي المستقبل. وقد تم تناول عدد من مثيرة للعمل ف إلى أن إعالن المئوية يتيح فرصا

 غير أنّه لم يتم التطرق إلى موضوع، الموضوعات في تقرير المدير العام، مثل تعزيز العمل الالئق للجميع

تكون اإلنتاجية الشرط المسبق  أالينبغي و. على الحماية االجتماعية المنظملعاملين في االقتصاد غير احصول 

أن يعزز القطاع العام خدمات جيدة وأن يكون مصدراً للوظائف الالئقة. كان  يجبوالوحيد لخلق فرص العمل. 

 مجموعة العمال أنه ينبغي إيالء المزيد من وتعتبر. اً دورأن يؤدي  يلالقتصاد االجتماعي والتضامنيمكن 

، ة للزراعةظ على األشكال التقليديالحفا وبغيةالضرائب. نظام ، بما يتجاوز االهتمام لمسألة القيمة المضافة

. ااعتماده الواجبالتوريد اإلمداد وينبغي أن يؤخذ تغير المناخ في االعتبار كجزء من النهج القائم على سلسلة 

على السياسات العامة تسريع عملية تحول االقتصاد و برامج التنمية في صميميجب أن يظل الحوار االجتماعي و

إلى حماية الجميع مفيدة في هذا السياق. ورحب  الهادفةسياسات يمكن أن تكون الوحوار. الفي عملية  المنظمغير 

المتحدث بعمل منظمة العمل الدولية بشأن اإلدارة المشتركة للمهاجرين. واختتم حديثه بالقول إنه يجب إيالء 

خلقت أوجه ، حيث أن تدفقات االستثمار األجنبي أدت إلى ثغرات إلعالن المنشآت متعددة الجنسيةاهتمام خاص 

 المساواة في القارة. من انعدام

إلى أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية نقل بما  وزير العمل والضمان االجتماعي في الكاميرونشار وأ .23

 مان مستقبل أفضل للقارة. وقد بدأضمن أجل  االضطالع بهفيه الكفاية الوعي واإللحاح للعمل الذي يتعين 

في  2015وطنية بشأن مستقبل العمل. وقد أدى تنفيذ إعالن أديس أبابا لعام  الكاميرون في وضع استراتيجية

. لحوار االجتماعي الفعال والهيكلي الثالثي، بما في ذلك تعزيز معايير العمل الدولية وامتقدالكاميرون إلى إحراز 

من فيهم العاملون ، بية لتشمل أكبر عدد ممكن من الناستغطية الرعاية االجتماع بمد نطاقتعهدت الدولة و

، لحماية االجتماعيةتوصية أرضيات ا باالستناد إلى، المنظملحسابهم الخاص والعاملون في االقتصاد غير 

، ي إطار شراكة عالمية قوية وموحدةينبغي السعي لتحقيق رؤية اجتماعية جديدة ألفريقيا فو(. 202)رقم  2012

 وحماية البيئة وبناء القدرات.تدعمها مصادر متنوعة للتمويل ونقل التكنولوجيا 

 موضوعاً حاسماً لمستقبل أفريقيااالجتماع يتناول ّن إ أصحاب العمل من الجزائر ة من مجموعةمندوب تقالو .24

مستدامة دون وضع سياسات مالئمة للتعليم والتدريب الممكن تحقيق تنمية غير من ومستقبل العمل. أال وهو 

توفر وغرافية كبيرة. ومزايا اقتصادية وديمبأفريقيا  وتتمتعماية البيئة. وحقوق العمل والحماية االجتماعية وح

، بما في ذلك أفريقيا تحديات كبيرة تواجه، رية الوصول إلى سوق ضخم. ومع ذلكمنطقة التجارة الحرة القا

 لنزاعاتواوالفساد المستشري وفرار رأس المال والفقر وتغير المناخ والتوتر المستمر  المنظماالقتصاد غير 

التحدي األكبر تغيير التصور الذي مفاده أن أفريقيا ال تصدر سوى مواردها ويبقى معينة من القارة.  في مناطق

فريقيا ألتنمية االقتصادية المستدامة في تتطلب اوالطبيعية الخام وتستورد غالبية سلعها ومعداتها من الخارج. 

توفير آليات دعم ومساعدة  وينبغيعليها.  المصدقالدولية وتطبيق مختلف المواثيق والقرارات  أدارة سديدة

 تزويدهم بعمل الئق.من أجل للشباب 

عمل لل اً مستقبل العمل يوفر إطارمن أجل المئوية إن إعالن  المغربي الشغل واإلدماج المهنيوزير ال وق .25

يستجيب لتطلعات أعضائها نحو  يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالتالي، منظمة العمل الدوليةالمستقبلي ل

تسمح إمكانات طبيعية وجغرافية وبشرية بالقارة األفريقية  وتزخرالئقة ومستدامة للجميع. وظائف مستقبل يعزز 

، من لتغلب على هذه التحدياتوبغية ا. تواجهها، على الرغم من التحديات التي المستقبل لها بالتطلع إلى

بي احتياجات الشعب األفريقي تل ابتكاريةإلى العمل واعتماد مناهج  الضروري دعوة جميع أصحاب المصلحة

، وخاصة ياسات العامة التي تستهدف الشبابمن شأن االستثمار في السو. 2063عام  برنامجشى مع وتتم
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، أن يوفر ألفريقيا فرصة كبيرة للحصول على قوة عاملة شابة وفعالة لتحفيز نموها بالعمل السياسات ذات الصلة

في والمهني والتدريب.  والتعليمالبحث عن حلول لألزمة في التعليم  فيالعنصر األساسي  ويتمثلقتصادي. اال

 . ، يجب أن يكون التركيز على الجودة والكفاءةهذا السياق

تقرير المدير العام يوفر معلومات مهمة عن التقدم المحرز  إنّ  وزير تنمية الشباب وتوظيفهم في كوت ديفوارال ق .26

وقد وضعت كوت ناء مستقبل عمل محوره اإلنسان. ، وقدم توجيهات بشأن بأن تم تقديم التزامات أديس أبابا منذ

، تينعية والسالمة والصحة المهنيديفوار ونفذت عدداً من السياسات والبرامج المتعلقة بالعمالة والحماية االجتما

ال يزال هناك عدد من التحديات، وبالنسبة للعقد  . ومع ذلك،المستضعفةبما في ذلك إيجاد وظائف منتجة للفئات 

؛ : تعزيز التكامل اإلقليميما يلي ، ينبغي أن يركز العمل في المستقبل على مبادرات مثل تلك التي تهدف إلىالقادم

اء والتهميش في الضمان االجتماعي؛ وضع ؛ مكافحة اإلقصمؤسسات سوق العملتحسين بيئة العمل وتعزيز 

؛ زيادة الحوار االجتماعي وتقوية؛ تعزيز بيانات محددة وموجهة من أجل استحداثقييم الفقر آليات لرصد وت

؛ تشجيع االستثمار ذج اإلنتاج واالستهالك المستدامة؛ تعزيز نماميع إلى الخدمات العامة األساسيةوصول الج

 في العمل الالئق والمستدام.

معايير العمل الدولية ازات الكبيرة في التصديق على إنه على الرغم من اإلنج ممثل حكومي للسنغالوقال  .27

اية وتوسيع نطاق الحماالجتماعي والمفاوضة الجماعية  وتعزيز الحواروتطبيقها وتشجيع العمل الالئق 

ل تحقيق أهداف التنمية من أج أمام الدول األفريقيةبعيد المنال ، ال يزال الطريق االجتماعية والنمو االقتصادي

الدور الرئيسي للعمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق في  يتجلىيجب أن و. 8وال سيما الهدف ، المستدامة

تود و. الوطني واإلقليمي والدولي المستوىفي األطر االستراتيجية على  بشكل كاملالتنمية الشاملة والمستدامة 

بغية تنفيذ برنامج إقليمي متكامل  استنتاجات االجتماع بسرعة إلى عمل مشترك لوضع برنامج تفضيالسنغال أن 

 من أجل مستقبل أفضل للعمل في أفريقيا. الً وشام كامالً  العمل الالئق تنفيذاً 

إّن بالده تدعو الدول األفريقية إلى مواصلة تنفيذ  وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي الجزائريوقال  .28

ة الحماية االجتماعية حقيقة ملموسة، تمكنها من القضاء البرامج التي تساهم في جعل العمل الالئق وتوسيع قاعد

على الفقر والتهميش. ويكمن التحدي في وضع سياسات عامة محفزة إلنشاء المؤسسات التي تستحدث مناصب 

 الشغل وتخلق الثروة والنمو، خاصة منها المؤسسات الناشئة في مجال االقتصاد الرقمي واألخضر.

، باالجتماع اإلقليمي األفريقي الرابع عشر كفرصة لتكرار التزام صالح إدارة جيبوتيوزير العمل المكلف بإسلّم  .29

ة إلى زيادة مدة إجازة األمومة نطاق الحماية االجتماعية للمرأ مدبتحقيق العمل الالئق للجميع. وقد أدى  بالده

ً  26إلى  14مدفوعة األجر من  ( 183)رقم  2000ألمومة، تصديق على اتفاقية حماية ابدأت عملية الو. أسبوعا

. كما تم وضع إطار 2014لدى جيبوتي نظام تأمين صحي عالمي منذ عام و. 2019أكتوبر تشرين األول/ في 

ً لمحة وطنية ونظام يعدمن المتوقع أن تين، شأن مسألة السالمة والصحة المهنيللتشاور ب الصحة يُعنى ب ا

والتزامها بتنظيم الهجرة  بالتنمية وتفانيهاالدولية المعنية  على عمل الهيئة الحكومية الوزيروالسالمة. وأثنى 

؛ تحديث تشريعات العمل ة تطوير برامج تشغيل الشباب واالدماج المهنيالتحديات المتبقي وتشملاإلقليمية. 

 السمةإضفاء ثالثية؛  هيكليات إرساء؛ ق العملالوطنية من خالل تطبيق المرونة من أجل تلبية احتياجات سو

 .المنظمعلى االقتصاد غير  نظمةالم

دير إلى أن التحديات الواردة في تقرير الم وزير الخدمة العامة والعمل والرفاه االجتماعي في زمبابويأشار و .30

باب غير المسبوقة بشكل خاص فيما يتعلق بمواضيع بطالة الش األمر صحيحهذا والعام لها صدى لدى وفده. 

زيادة االمتثال لمعايير العمل الدولية وتوسيع نطاق الحماية االجتماعية. وتعزيز الحوار االجتماعي وضرورة 

تزويد الشباب بالمهارات الالزمة لتمكينهم من استغالل الموارد الوفيرة الموجودة  الوزير على ضرورةوأكد 

ون للتوصل ، ينبغي أن يسعى الشركاء االجتماعيعلق بالحوار االجتماعيفيما يتوفي مناطق مختلفة من القارة. 

توسيع نطاق  علىمبابوي ز وتعملأهمية معايير العمل الدولية.  إلى ويتطرق التقرير بشكل كاف  إلى اتفاقات. 

 لعمل الالئقل قطريبرنامج  بوضعوتقوم  المنظمفي االقتصاد غير  العاملينتغطيتها للضمان االجتماعي لتشمل 

لمدير العام لتعزيز صك ا ء على الجهود التي يبذلهاباإلثناكلمته  الوزير(. واختتم 2022-2019) خاص بها

ورحب بالقرار الذي اتخذه مجلس اإلدارة مؤخًرا بتشكيل فريق  1986لعام تعديل دستور منظمة العمل الدولية 

منظمة العمل مئوية المنصوص عليها في إعالن  الديمقراطية بإنفاذ تطلعات إضفاء السمةعامل ثالثي مكلف 

 مستقبل العمل.من أجل الدولية 
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منظمة العمل الدولية إلى تطبيق خبرتها في  وزير الحوار االجتماعي والعمل والخدمة العامة في ماليدعا و .31

ً " نصبو إليهجعل "مستقبل العمل الذي  ً  واقعا ، بما في ذلك من خالل بناء قدرات الهيئات في أفريقيا ملموسا

الحكومة من  تبعتهاالطريقة التي  عنأمثلة  وأعطى عدةعي المكونة. وأشار إلى اعتزاز بلده بالحوار االجتما

التدريب على تنظيم  وشابة ووفرتشاب  8 600الحكومة  وظفت، 2019في عام وأجل الحد من بطالة الشباب. 

صناديق بدء التشغيل.  االستفادة منشخًصا إمكانية  833 7 تومنحوشابة شابًا  844 22ما مجموعه المشاريع ل

. كما تم وضع 2020في عام  ستدخل حيّز النفاذ، أنشأت الحكومة خطة تأمين صحي شاملة 2018في عام و

خطة إلصابات العمل واألمراض المهنية للموظفين العموميين وأفراد القوات المسلحة وأعضاء البرلمان. وحث 

على  يئاتها المكونةه قدراتالمساعدة في تطوير برنامج جديد لتعزيز تقديم منظمة العمل الدولية على  الوزير

 تحقيق العدالة االجتماعية.من أجل إنمائية إقليمية وعالمية جديدة  االنخراط في أطر

مناسبة إعداد سياسات في الثالثية المكونة بااللتزام الجماعي لجميع الهيئات  العمال من المغرب ةمندوب وسلّمت .32

 أن تقومعلى ضرورة  ةالمتحدث تباب. وأكدلتحقيق العمل الالئق. يجب أن تشمل هذه السياسات تدريب الش

ب يشهد طفرة المغر أنّ  ولحظت، وال سيما ممثلي النقابات. مع جميع الشركاء للتحاورالحكومة باتخاذ خطوات 

مشروع وضع الحكومة على  وتعمل، رغم أنه ال يزال من الممكن تحقيق المزيد من التقدم. في الحوار االجتماعي

العديد من مشاريع القوانين األخرى من أجل  ينبغي مراجعة، ي اإلضراب. ومع ذلكل حق العمال فقانون حو

، وال مجموعتها مع العمال الفلسطينيين تعزيز الحوار االجتماعي في البالد. واختتمت المتحدثة بتأكيد تضامن

 األراضي العربية المحتلة. عمالسيما 

 على ضرورة قيام منظمة العمل الدولية بإضفاء اعية في كينيااألمين الرئيسي لوزارة العمل والحماية االجتمأكد و .33

في االجتماع اإلقليمي األفريقي  اً مطلوب نحو ما كان، على اإلدارة السديدة فيها الطابع الديمقراطي على مؤسسات

ة أهداف التنمي االجتماع اإلقليمي األفريقي الرابع عشر فرصة لتجديد االلتزامات تجاه ويتيحالثالث عشر. 

ً العالمية. وتحقيق ، مشروع توظيف الشباب وفرصهم من بينها من المبادرات ، نفذت كينيا بالفعل عدداً لهذه الغاية ا

تغطية الضمان االجتماعي لتشمل  نطاقالبالد  ووسعتيهدف إلى تزويد الشباب بالمهارات ورأس المال األولي. 

النزاعات وبرنامج قطري للعمل  لتسويةة بديلة آلي وضعبصدد  كينيا، عالوة على ذلكو. األشخاص المسنين

 .(2024-2020الالئق )

إن المزيد من العدالة االجتماعية سيكون ضرورياً حتى يصبح العمل الالئق  وزير القوى العاملة في مصرال وق .34

ً ملموساً  مدت اعتوفريقيا. وأكد على الدور الذي يلعبه الحوار االجتماعي في تحقيق هذا الهدف. أفي  واقعا

في  4.2زيادة معدالت التوظيف بنسبة تجلت في ، بالذكرالحكومة المصرية مؤخراً عددًا من التدابير الجديرة 

وفي تم التركيز اآلن على توفير عالج فيروس نقص المناعة البشرية للمحتاجين إليه. ي. و2013المائة منذ عام 

ً عام 2019مجال التعليم، أعلنت الحكومة المصرية عام  في  التقني، مع التركيز على التعليم تعليم في مصرلل ا

المستقبل. وهناك مشروع قانون يمنح العمال حرية تكوين الجمعيات وقانون يحمي األشخاص ذوي اإلعاقة قيد 

والقضاء على عمل األطفال  2020النظر في البرلمان. وتأمل مصر في تحقيق المساواة بين الجنسين في عام 

تفعيل سيما  وال، سياسية لبالده لبناء مستقبل أفضلختتم الوزير كلمته بتكرار اإلرادة ال. وا2025بحلول عام 

 ة.فريقيالقارية األ ةالحر التجارة اتفاقية

 ، مما يعني أنّ في العالماألكثر شباباً السكان ب تتمتعأفريقيا  أنّ إلى  وزير العمل والتشغيل في نيجيريا وأشار .35

، وكما نوقش خالل المنتدى العالمي طرد في السنوات المقبلة. ومع ذلكصادي ملتحقيق نمو اقت متجه اإلقليم

حاجة إلى متابعة مجاالت السياسة الخمسة التالية بدقة: ال تبرز، الذي ُعقد في أبوجا 2019لعام  لتوظيف الشباب

روح تنظيم المشاريع  االستثمار في التعليم والمهارات؛ تشجيع ؛ سياسةاالقتصاد الكلي المناصرة للعمالةسياسات 

احترام حقوق الشباب. وأثنى على منظمة العمل الدولية العتمادها مؤخراً الشباب؛ سياسات سوق العمل؛  وعمالة

 والهيئاتشى هذه االستراتيجية مع احتياجات وتطلعات الدول األعضاء أن تتم وينبغياستراتيجية بحث جديدة. 

والقابلية والمهارات والتقدم التكنولوجي  العاملينمثل ظاهرة فقر المسائل الحرجة  وأن تعالج، المكونة لها

على االقتصاد غير سمة المنظمة ذلك تغير المناخ( وإضفاء ال واإلنتاجية والعوامل البيئية )بما في لالستخدام

 وتنظيم العمل واإلنتاج. المنشآتواستدامة  المنظم

، لى اتفاقيات منظمة العمل الدوليةير المحرز نحو التصديق عبالتقدم الكب مندوب العمال من بوركينا فاسوأقر و .36

إلى  المنظملكنه أعرب عن أسفه لعدم االمتثال لها. وسلط الضوء على أهمية تيسير االنتقال من االقتصاد غير 

كان الذي  المنظمضد االقتصاد غير  إلى صراعالعملية  تتحول هذه، فقد حذر من أن . ومع ذلكالمنظماالقتصاد 

والهشاشة. والحظ أن تعزيز العمل الالئق كثيراً ما يُحبط  انتقاص الموارد)باستثناء االحتيال( اقتصاد عني ي

تقييد تسعى إلى هذه السياسات كانت ، في كثير من األحيانوبسبب ما يسمى بسياسات تحسين مناخ األعمال. 

عمال في بوركينا فاسو أن للدولة دوًرا مهًما ، يعتقد الدون المساس بالقطاع الخاصوحقوق العمال واستحقاقاتهم. 

 تضطلع به.
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، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ترّحبدها بال إنّ  لوالهجرة واألحوال المدنية في سيشوزيرة التشغيل قالت و .37

بدعم منظمة العمل الدولية في إجراء دراسة  وسلّمترغم التحديات القائمة في تحقيق العمل الالئق للجميع. 

تقصائية عن االنتقال من المدرسة إلى العمل واعتمادها مؤخراً لسياسة هجرتها العاملة األولى لتعزيز اس

 استحدثت. وقد محيطالدها بحماية التزام بالعلى ممارسات التوظيف األخالقية وحماية العمال. وأكدت المتحدثة 

ها بمواكبة رت المتحدثة وعد حكومتالحكومة حوافز لتشجيع المشاركة النشطة لشعبها في هذا الجهد. وكر

ووضع شعبها في قلب مواصلة تعزيز الحوار االجتماعي وتعزيز مؤسسات سوق العمل والتزاماتها الدولية 

الهيكل بذلك بروح وتلتزم القيام دولية خالل المائة عام المقبلة منظمة العمل السيشل بدعم  وتتعهدتنمية البلد. 

 الثالثي.

ات منظمة العمل بلده صدق على عدد من اتفاقي إنّ  لعمل والضمان االجتماعي في أنغوالوزير الدولة لقال و .38

ً  واجهما فتئت أنغوال تالدولية. ومع ذلك،   وأشارفرص العمل لسكانها المتزايدين.  استحداثتمثل في ي كبيراً  تحديا

نيسان/ في ولتحديات السائدة. ، على الرغم من اتحقيق هذا الهدف الرامية إلىمن المبادرات  عددإلى المتحدث 

الخطة هو خلق هذه الهدف من و. القابلية لالستخدام، تمت الموافقة على تنفيذ خطة العمل لتعزيز 2019أبريل 

ً . وقد وضعت الدولة أيض2022عام  وظيفة في مختلف المجاالت االقتصادية بحلول 500000 ها برنامج ا

البرنامج القطري للعمل  ويضم(. 2022-2018لتنمية )الوطني لج برنامالشى مع لعمل الالئق بما يتمل القطري

على  المنظمة السمة؛ إضفاء الشباب القابلية لالستخدام في صفوف، هي: تشجيع ثالثة عناصر رئيسيةالالئق 

 تعزيز آليات المفاوضة الجماعية والهيكل الثالثي.خالل هيكلة األنشطة المدرة للدخل؛ من  المنظماالقتصاد غير 

المدير العام على التقرير الشامل الذي تم إعداده قبل االجتماع. والحظ  مندوب حكومي لمملكة إسواتينينأ وه .39

بارتياح النتائج التي تحققت والعمل الجاري على الصعيدين الوطني ودون اإلقليمي بدعم تقني من المكتب. وقد 

قوانين ال، بما في ذلك ية في القانون والممارسةمل الدولأجريت إصالحات مهمة لتحسين تنفيذ معايير منظمة الع

شمل العمل الجاري إعادة هيكلة مؤسسات الحوار االجتماعي ويالعالقات الصناعية ومدونات السلوك. المتعلقة ب

ض عن وإنشاء صندوق للتعوي القطرية للعمل الالئقبرامج الالجيل الثاني من  وتطوير هاوتعزيزالوطنية 

وتحويل صندوق االدخار الوطني إلى صندوق وطني للمعاشات التقاعدية وتوسيع مهنية األمراض والحوادث ال

سوق العمل. وأثنى المتحدث على لجنة العمل والشؤون ومتطور عن  نطاق وظائف نظام معلومات تفاعلي

لى الدعم يين الوطنيين عاالجتماعية التابعة للجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي والمكتب والشركاء االجتماع

عمليات اإلصالح والتطوير بالنسبة ل، التقني والمادي على حد سواءعلى المستويين ، هالذين يقدمون المتضافر

 الجارية في إسواتيني.

، وهي ارث الطبيعية التي تواجه الزراعةإلى خطر الكو العمل والخدمة المدنية في مدغشقر ةوزير تأشارو .40

جعل الوصول ي، األمر الذي مدغشقر من التغيير التكنولوجي لم تنجُ وان. القطاع الرئيسي لتوظيف غالبية السك

، بما في ذلك إلى عدد من المبادرات ةالمتحدث تإلى الشباب أكثر صعوبة دون تدريب أو مؤهالت كافية. وأشار

كافحة مدغشقر إجراءات لم تتخذ، 7-8لتحالف في ارائدة  وباعتبارهاتنفيذ خطة وطنية لتعزيز العمل الالئق. 

سيتم ولشباب. ا استحداث المنشآت لصالح، إلى تسهيل ، على سبيل المثالالمشاريعيهدف أحد وعمل األطفال. 

 تنظيم سوق العمل.بهدف وطنية لتشجيع العمالة في مدغشقر قريباً إنشاء وكالة 

العمل الالئق. وتم  التأكيد على التزام أطراف اإلنتاج الثالثة بدعم وزير الشؤون االجتماعية التونسيوأعاد  .41

وقدم منتدًى للحوار بشأن وضع برامج وسياسات تهم  2018إحداث مجلس وطني للحوار االجتماعي في عام 

أساساً النهوض بالتشغيل والصحة والسالمة المهنية وتحقيق المساواة في العمل وإحداث صندوق للتأمين على 

ا. وفي ضوء التحديات التي تواجهها القارة األفريقية، فقدان الوظائف وتطوير منظومة التأمين الصحي ورقمنته

إّن وضع السياسات الكفيلة بمقاومة الفقر وتحسين نُظم التعليم وتطوير الخدمات الصحية وتعميم الحماية 

االجتماعية والنفاذ للمرافق العامة ال يمكن أن تتوفر لها أسباب اإلنجاز إال من خالل تعزيز الحريات بما في 

ريات النقابية ومأسسة الحوار االجتماعي ومقاومة كل أشكال الفساد والمحسوبية والتمييز. ويدعو ذلك ذلك الح

إلى مراجعة عميقة للعالقات االقتصادية والتجارية على مستوى عالمي بما يسمح بتقليص الهوة االقتصادية 

 امية. واالجتماعية والتكنولوجية بين البلدان الصناعية المتقدمة والبلدان الن
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، همية المتزايدة للتحديات األمنيةعلى األ وزير الخدمة العامة والعمل والرفاه االجتماعي في بوركينا فاسو وشدد .42

، تبذل الصعبةعلى الرغم من هذه الظروف وال سيما في البلدان األعضاء في مجموعة الخمسة لمنطقة الساحل. 

الشباب والتدريب  ، أي دعم ريادةية لتعزيز العمل الالئقاتؤو قصارى جهدها للحفاظ على بيئة مبوركينا فاس

أصحاب المصلحة في عالم العمل وتحديث خدمات تفتيش العمل وتوسيع نظام الحماية المهني وبناء قدرات 

كبير في  االجتماعية من خالل إنشاء صندوق وطني للتأمين الصحي الشامل. وأبلغ المتحدث عن إحراز تقدم

ستواصل بوركينا فاسو جهودها في إطار و، وال سيما إبرام عدة اتفاقات جماعية. ماعيةمجال المفاوضة الج

 .2022-2020للفترة  الالئق لعملاإلقليمي الثاني لبرنامج ال

إن اتفاق السالم بين إريتريا وإثيوبيا يمثل بداية حقبة جديدة. وقد شرعت حكومة  مندوب حكومي إلريترياوقال  .43

ً مار واالنتعاشتريا في إعادة اإلعإري واسعة للعمالة المنتجة وتحسين نوعية الحياة لشعبها.  ، مما أتاح فرصا

واعد من خالل تكامل السياسات عمل ثالثية إلى العمل بشكل حاسم لبناء مستقبل الالمكونة  الهيئاتدعا المتحدث و

اب والنساء واألشخاص ذوي شبمع التركيز على ال ،وتنسيق برامج التنمية المصممة لتوفير وظائف الئقة للجميع

تعزيز المستدامة؛  المنشآتبيئة ؛ تحسين المنظمإلى االقتصاد  المنظم؛ تسريع االنتقال من االقتصاد غير اإلعاقة

 اإلنتاجية.

بذلها المكتب لمساعدة القارة على التفكير في يبالجهود التي  وزير التوظيف والعمل في جنوب أفريقياب رحّ و .44

م يقترن النمو االقتصادي في السنوات الخمس عشرة السابقة بتحسن في ظروف العمل أو لومستقبل العمل. 

االقتصادية دون ترجمة النمو إلى مكاسب للسكان. وقال المتحدث  الهيكلياتزيادة في العمالة المنتجة. وقد حالت 

 والتصدياألساسية  تعزيز حقوق العمل ومن شأنهجرة األدمغة قد حرمت القارة من العديد من الفرص.  إنّ 

ً  عنصراً أن يشكل العجز في العمل الالئق لمواطن  منطقة  سهلوت". نصبو إليهفي بناء "المستقبل الذي  أساسيا

، لكن يجب تنفيذ االتفاقيات اإلقليمية سيسها مؤخًرا التنقل الحر للسكانالتجارة الحرة األفريقية القارية التي تم تأ

من خالل التصديق  دماً في تحسين ظروف العمل الالئقأحرزت أفريقيا تقوقد . ةاليد العاملحول العمالة وهجرة 

، بل قادرة فحسبليست فريقيا وأال منظمة العمل الدولية. على معايير العمل الدولية والمشاركة الفعالة في أعم

 مستعدة أيًضا لقيادة المسيرة نحو المستقبل من خالل جهودها الجماعية. هي

مات العمال حتى العمال يواجهون مشاكل أمنية. ودعا المكتب إلى دعم منظ أنّ  عمال من النيجرمندوب الر وذكّ  .45

االجتماعي. وأشار إلى مبادرة من منظمته لتشجيع جميع أصحاب  السلمتحقيق  من خاللحلول تساهم في إيجاد 

. وهذا لوية لمنظمات العمالية األمن، التي يجب أن تكون أوالمصلحة في النقابات العمالية على اإلسهام في قض

 .الفرعي اإلقليماألمني السائد في  المجاليتطلب مراجعة بعض االتفاقيات أو تقييم فعاليتها في 

جمهورية  ، إنّ ي إشارة إلى مبادرة مستقبل العمل، فالعمل والتوظيف في جمهورية تنزانيا المتحدة ةوزير تلوقا .46

موجه  سياسي لسوق العمل ، مما أدى إلى صياغة إطارمستقبل العملمنتديات وطنية بشأن تنزانيا المتحدة عقدت 

العمل الالئق. وقد وضعت جمهورية تنزانيا المتحدة برنامجاً وطنياً للتدريب على المهارات  برنامجنحو تحقيق 

 على التلمذة الصناعيةوالتدريب  التوظيف المهنييستند إلى مبادئ توجيهية وطنية بشأن  ،أثناء الخدمة

 نطاقاً يقوممن نهج أوسع  اً جزءأن تكون تلك المبادرات ل وينبغيستحدثت نظاماً لالعتراف بالتدريب السابق. وا

ً ج احتياجات الفئات األكثر تهميشعلى الملكية الوطنية الملتزمة والشاملة وأن تدم النساء  وال ينطوي ذلك على، ا

الدول األعضاء في منظمة المتحدثة عاقة. وحثت األقليات واألشخاص ذوي اإلعلى ، بل أيًضا والشباب فحسب

 .من الهيكل الثالثيالعمل البناء بروح  لتقويةالعمل الدولية على تركيز جهودها على إنشاء وتعزيز آليات 

الحماية االجتماعية وسيلة  توفر؛ اه إلى أحكام الحماية االجتماعيةاالنتب مندوب العمال من غانااسترعى و .47

يما يتعلق بمسألة رة الشباب واألشخاص اليائسين الذين يغادرون بلدانهم بحثًا عن عمل. وفلمواجهة تحديات هج

هذا الدعم  وأضاف أنّ  ي يدعم المنشآتضريب نظامعلى أن أفريقيا تحتاج إلى المتحدث ، شدد التهرب الضريبي

بغي سحب الضرائب على ، ينة األمم المتحدة. وعالوة على ذلكسيتطلب إنشاء إدارة ضريبية عالمية تحت رعاي

تطبيق نظام عقوبات  وينبغياألشد فقراً. الناس ، ألنها تعاقب ت األساسية مثل األغذية واألدويةالسلع والخدما

 فعال للحد من استخدام المالذات الضريبية.

تؤثر على الذي أبرز عدداً من المشاكل األساسية التي على تقرير المدير العام  مندوب العمال من نيجيرياوأثنى  .48

عالم العمل في القارة. ولفت االنتباه إلى مسألة عمل المرأة والخطوات التي ينبغي اتخاذها لضمان حصولها على 

، لمرأة وانتهاكات سالمتها الجسديةأجر عادل مقابل عملها. كما حث الدول األعضاء على الرد على العنف ضد ا

لدول األفريقية أن تنفذ لينبغي ومرتكبوها دون عقاب. التي تستخدم في بعض األحيان كسالح حرب وال يزال 

 إحدى جاهدة إلى جعل هذه االتفاقيةنيجيريا  وتسعى(. 190)رقم  2019، والتحرشبصرامة اتفاقية العنف 

 االتفاقيات األساسية.
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منذ وا. ، الذي استعرض التقدم المحرز منذ إعالن أديس أباببتقرير المدير العام ممثل حكومي لناميبياب رحّ و .49

ثالث على و من اتفاقيات اإلدارة السديدة، صدقت ناميبيا على اتفاقيتين يمي األفريقي الثالث عشراالجتماع اإلقل

، فرضت البالد . وباإلضافة إلى ذلك1930التفاقية العمل الجبري،  2014 عام وبروتوكولعلى  تقنيةاتفاقيات 

متعددة  المنشآتممارسات بعض إلى قلق المتحدث بشار . وأ2016حداً أدنى لألجور للعمل المنزلي في عام 

مخالف إلعالن  والبعض منهامعايير مختلفة ، ستثمار في بلدان أفريقية مختلفة، عند االتطبقالتي  ةالجنسي

، إلى التركيز النظر في أي استثمار في أفريقيا ، عندناميبيا الدول األفريقية تدعو، . لذلكةمتعددة الجنسي المنشآت

ً والمضي قدم د الوظائف وضرورات العمل الالئقاآلثار المحددة على إيجا على في بناء القدرات وتنمية  ا

 .المهارات

ً إن بلده أنشأ مجلس مندوب العمال من توغوال وق .50 ً  ا مذكرة  ثالثي وأنه وقع مؤخراً الللحوار االجتماعي  وطنيا

الالئق لعمل اإلقليمي لبرنامج الن لتنفيذ الجيل الثاني من تفاهم مع الشركاء االجتماعيين والشركاء التقنيين والماليي

انخرطت الدولة ولمنظمة العمل الدولية.  على االتفاقيات األساسية الثمانيصدقت توغو و. 2022-2020لفترة ل

مد نطاق ، بعد متابعة تجربة مديرية عامة للحماية االجتماعية في تعزيز الحماية االجتماعية من خالل إنشاء

في عملية ثالثية لمراجعة قانون العمل وقانون الضمان  اً شرعت الحكومة مؤخروغطية الصحية الشاملة. الت

 الضمان االجتماعي. مختلف إعاناتمن الحصول على  المنظماالجتماعي لتمكين العمال في االقتصاد غير 

معالجتها أو  أنه ينبغيلتقرير ا اعتبر على مجموعة القضايا التي ممثل االتحاد الدولي لنقابات العمالوأثنى  .51

 أحال إلىالتقرير  أنّ  وفي إشارة إلى. 2030-2020إدراجها في تعريف برنامج العمل الالئق في أفريقيا للفترة 

المزيد من االهتمام لهذه إيالء  ضرورةعلى المتحدث شدد في أفريقيا،  ةمتعددة الجنسي المنشآتتنفيذ إعالن 

. كما ينبغي مواصلة الجهود الرامية إلى تنظيم العامة السياسات اتساقلتعزيز  اسيأس صكاإلعالن  ، ألنّ المسألة

الجوانب " 1" ما يلي: االنتباه إلى لنقابات العماللفت االتحاد الدولي واالستثمارات من أجل تعزيز العمل الالئق. 

تعزيز " 3"؛ العامة سياساتالبحث والتطوير في مجال ال" 2"آليات إشراف منظمة العمل الدولية؛ المعيارية و

بغية ا بواليتها األساسية في أفريقيا حاسمة لتجديد المنظمة لضمان وفائه آنفة الذكرالعوامل والحوار االجتماعي. 

 مستقبل العمال وتحقيق العدالة االجتماعية. رسم معالم

المطالب المشتركة للعمال  أنّ برت االجتماع اإلقليمي. وذكّ انعقاد ب العالمي لنقابات العمال لالتحاد ةممثل تبحّ ور .52

اه صحية؛ الحصول على ميالرعاية ال؛ ك: الصحة والسالمة في مكان العمل، بما في ذلعلى حالهااألفريقيين 

الشعب  أنّ المتحدثة الحقوق والحريات النقابية. وأكدت للجميع؛ جيد تعليم  توفير؛ الشرب والبنية التحتية الصحية

 .ودعت إلى إلغاء ديون البلدان األفريقيةمن ثروته الضخمة  يجب أن يستفيداألفريقي 

معالجة الدوافع  وضرورةأهمية مستقبل العمل  وزير العمل وإنتاجية العمل وتنمية المهارات في بوتسواناد كّ وأ .53

حيوي ال من وتغير المناخ. وأكد أنّ الكامنة وراءه، وهي: العولمة واالبتكارات التكنولوجية والتغير الديمغرافي 

 ، وخاصة الشبانعن الدراسة حتى يتمكن األشخاص المنقطعونبين نظام التعليم والصناعة والعمل إقامة روابط 

بالمهارات التي يتطلبها االقتصاد العالمي. وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة في بوتسوانا من التمتع ، والشابات

، من أجل مواكبة التغيرات ولوجيا المعلومات واالتصاالتوتكنلزيادة عدد الخريجين في العلوم والتكنولوجيا 

مؤخراً جامعة بوتسوانا الدولية للعلوم  الحكومة، أنشأت ة والتكنولوجية. وعلى وجه الخصوصالرقمي

ً ووالتكنولوجيا وكلية طب.  ، لشبابصالح اوطنية منقحة ل، نفذت الحكومة سياسة لروح تنظيم المشاريعدعما

، تثمار في العمل الالئق والمستدامن أساًسا قويًا لالسيالشركاء االجتماعي ت أيضاً بمساعدةع، وضلهاواستكماالً 

 من خالل البرنامج القطري للعمل الالئق في بوتسوانا.

عامة األساسية القتصادات إلى أنه على الرغم من أن الزراعة هي الد مندوب العمال من كوت ديفوارأشار و .54

ئي ال يزال يمثل تحدياً. والحظ أن الزراعة هي القطاع الذي ينبغي أن يخلق فرص عمل ، فإن العجز الغذاأفريقيا

تعزيز تنظيم القطاع  للشباب. وأضاف أنه ينبغي لمؤسسات الحوار االجتماعي أن تلعب دوراً شامالً في

. وانطالقاً المعيشةنمو اإلنتاجية ال يمكن أن يكون ذا معنى إال إذا كان له تأثير على مستويات  وأنّ االجتماعي 

وتعزيز الوصول العجز في العمل الالئق  مواطنفريقيا على الحد من أمن روح مستقبل العمل، ينبغي أن تركز 

 .المنظمإلى االقتصاد  المنظموالتأكيد على االقتصاد الريفي واالنتقال من االقتصاد غير ة االجتماعية إلى الحماي

اع اإلقليمي األفريقي أنه منذ االجتمب ه في جمهورية الكونغو الديمقراطيةوزيرة العمالة والعمل والرفات رذكّ و .55

 استهلت، الالئق. وعلى وجه الخصوص ، قطعت حكومتها خطوات كبيرة في دعم برنامج العملالثالث عشر

حد أدنى جديد  إرساء، مما أدى إلى اعيين من خالل مجلس العمل الوطنيمع الشركاء االجتم اً حكومتها حوار

إطار تنظيمي لدعم إرساء للضمان االجتماعي لإلدارة العامة؛ وطني صندوق إنشاء ؛ للعمالبالنسبة جور لأل

 الحق في العمل الالئق للجميع.
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خطة االتحاد  إلى أنّ ، مشيراً لعامة ضرورية لتخفيف حدة الفقرالخدمات ا أنّ  سواتينيمال من إمندوب العوالحظ  .56

من ذلك  ة الملحة للقضاء على الفقر وغيرية المستدامة تعالج بوضوح الحاجوأهداف التنم 2063األفريقي لعام 

ضرورة ضمان عدم فقدان الوظائف الحالية عند إنشاء وظائف جديدة، وكذلك الحاجة إلى على  وأّكدالتحديات. 

الحماية ال يمكن تحقيق  هصياغة استراتيجيات تنمية شاملة تعطي األولوية للعمل الالئق والتصنيع. وأكد أنّ 

وفي . اإال من خالل خدمات عامة قوية، كما يمكن مالحظته في بلدان شمال أوروب والعالميةاالجتماعية الشاملة 

 مكانة مهمة. ية االجتماعيةالتعليم والصحة والرعايحتل  هذا الصدد،

ت التي يمكن أفريقيا تواجه مشكلة عدم تطابق المهارا أنّ  وعالقات العمل في غانا االستخدام وزيرالحظ و .57

المتاحة المعلومات المتعلقة بالمهارات  بحيث تكونمعالجتها من خالل تحسين نظم معلومات سوق العمل 

يتطلب رفع مستوى المناهج الدراسية ومن شأن ذلك أن . دقيقة وشاملة ومحدثة على الدوام واحتياجات المنشآت

واآلثار التحويلية التي تتشكل في عالم العمل المستقبلي. تدريبية مبتكرة لتناسب التغييرات المستمرة  نُهجواعتماد 

نشر معلومات دقيقة عن  (1التدابير التالية: )المتحدث ، اقترح ة الحاجة إلى المهارات ذات الصلةتلبي وبغية

( تكييف تكنولوجيا 4؛ )مناهج التعليم والتعلم المبتكرة ( تعزيز3؛ )( إصالح المناهج التعليمية2سوق العمل؛ )

المناسبة ( تزويد العمال بالخدمات اللوجستية والبنية التحتية 5؛ )تكلفة ولكنها آمنة وصديقة للبيئةفعالة من حيث ال

ً مشتركيكون ( وضع مؤشر حديث لقياس اإلنتاجية 6)لتسهيل العمل اإلنتاجي؛  وذلك ، جميع المؤسساتبين  ا

 لتحسين االلتزام بمعايير العمل الالئق.

أسواق العمل بأنه على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين  ال من اتحاد سيشيل لنقابات العمالمندوب العمأقر و .58

 معالجة ضرورةالمساواة. وأشار إلى  وانعدام، ال تزال هناك تحديات اجتماعية مثل الظلم وتشجيع العمل الالئق

، التي لها لجزرية الصغيرة الناميةت الدول ا، بما في ذلك تغير المناخ وحاالجماعية للقضايا العالمية الملحة

 ً نقابات ة على مواصلة تنظيم برامج بناء قدرات منظمة العمل الدوليالمتحدث  آثار على عالم العمل. وحثّ  أيضا

العمال لتمكين العمال من المشاركة الكاملة والفعالة في الحوار االجتماعي الجاري والصعب في بعض األحيان 

من شأن هذه الجهود أن تعزز االستخدام المستدام لموارد المحيطات من أجل النمو بشأن االقتصاد األزرق. و

 االقتصادي وتحسين سبل المعيشة والوظائف للجميع.

تقريراً عن الجهود المتضافرة لتعزيز الحوار االجتماعي على  العمل والتوظيف في ليسوتو ةوزير تقدمو .59

هذه االجتماعات اجتماع من ُعقد أول وللحوار االجتماعي. المستوى دون اإلقليمي عن طريق تنظيم منتديات 

، ماعة اإلنمائية للجنوب األفريقيإقليمية بشأن تعزيز فعالية الحوار االجتماعي في الجعمل دون  ورشةفي 

. ويجري بذل مزيد من الجهود 2019أكتوبر تشرين األول/  2و 1 يوميعقدت في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا 

، بهدف زيادة المكاسب ذلك وزراء المالية في منتدى واحدن وكيء العمل والشركاء االجتماعيوزرا ضملضمان 

 سلّمقد  المدير العام عن تقديرها ألنّ المتحدثة ، أعربت وفيما يتعلق بالحماية االجتماعيةفي دعم العمل الالئق. 

تزال ملتزمة بتوفير الضمان  حكومتها ال ، وأكدت أنّ ة االجتماعية المتاحة في المنطقةبأرضيات الحماي

الصغيرة في  المنشآتكان هناك اعتراف بالجهود المبذولة لتسجيل  ،عالوة على ذلكواالجتماعي الشامل. 

هناك خطة لتنسيق جميع الوزارات و. المنظمإلى االقتصاد  المنظمدعم االنتقال من االقتصاد غير بهدف ليسوتو 

. السمة المنظمةإلى  المنظمةغير السمة ا بأدوارها في االنتقال من الحكومية ذات الصلة لضمان قيامها جميعً 

 في لحكوميينا ءألعضااالمتحدثة  تشكر، ختاماًوأشارت إلى استمرار الحاجة إلى مراقبة عالقات العمل. و

 ية.اإلدارة السديدة لمنظمة العمل الدول هيكلية في طيةالديمقرا تحقيق في استمرارهم على يةفريقاأل المجموعة

لشباب. مهارات ا، ال سيما االنتباه إلى المهارات العمل في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصحابمندوب ولفت  .60

وبغية تحقيق العمل الالئق، من ، إلى جانب آلية لمتابعة خطط العمل. ى االستثمار في التعليم والتدريبودعا إل

ً المتحدث أشار و. السياسيوضمان االستقرار لمستدامة تحسين بيئة العمل وتعزيز التنمية االضروري  إلى  أيضا

 الضريبية العادلة أمران حاسمان في دعم سبل العيش وتشجيع االستثمار. وهيكلياتاالندماج االجتماعي  أنّ 

، بما في ذلك االتفاقيات التي متها صدقت على عدد من االتفاقياتحكو إلى أنّ  مندوبة حكومة السودانأشارت و .61

التشريعات والمعايير الدولية. وأشارت إلى التركيز المتزايد على الحوار االجتماعي من أجل حماية تضمن تنفيذ 

ر ، مشيرة إلى تطويدت كذلك أهمية هجرة اليد العاملةحقوق العمال وتحديد األجور وتحسين ظروف العمل. وأك

دولية ذات الصلة. ورحبت بالنهج والتعاون مع جميع المؤسسات اإلقليمية وال بلدها لسياسات الهجرة الوطنية

ذلك سيتطلب تعزيز قدرات جميع األشخاص  مستقبل العمل وأشارت إلى أنّ  من أجلالذي يركز على اإلنسان 

وتعزيز النمو االقتصادي وتعزيز مؤسسات العمل. ويمكن تحقيق هذه الجهود بفعالية من خالل مواءمة التدريب 

 وضمان الحماية.قال إلى اقتصاد منظم واالنتزيز المساواة بين الجنسين لتعليم مع أشكال العمل الجديدة وتعوا
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أنه يتعين على أفريقيا أن تنظر في استثمارات حقيقية في  مندوب العمال في جمهورية أفريقيا الوسطىوالحظ  .62

ت البشرية والتدريب وبناء القدراينبغي بذل جهود كبيرة وحقيقية في مجاالت التعليم وتنمية القدرات البشرية. 

وينبغي أن يصبح د اعتماداً كبيراً على الزراعة التنمية في أفريقيا تعتم عوامل للتنمية. وأشار إلى أنّ باعتبارها 

انطالقًا ووتنمية قدرات الموارد البشرية حقيقة واقعة.  المنظمإلى االقتصاد  المنظماالنتقال من االقتصاد غير 

الحق في العمل واختيار الوظيفة ، اللذين يقوم عليهما المي لحقوق اإلنسانواإلعالن الع من روح إعالن فيالدلفيا

تصديق على اتفاقية سياسة العمالة، ، يتعين على البلدان الاتية والحماية من البطالةؤوظروف العمل العادلة والم

 (.122رقم ) 1964

ً  أنّ  ممثل منظمة الوحدة النقابية األفريقيةوالحظ  .63  في أفريقيا على الرغم من التدخالت الهامة. الفقر ال يزال متفشيا

 أن تنفذ وتمتثلفريقيا وينبغي ألأن تكون محور هذه التدخالت.  العدالة االجتماعية والمساواة يجب د أنّ وأكّ 

ابة والتدخل بكل األدوات المؤسسية للرق أن تعززلحكومات ل وينبغيلالتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها 

، أشار عالوة على ذلكوأيًضا مع النقابات.  تعمليجب أن  التيالعمل  مفتشيات، بما في ذلك الوسائل الالزمة

كونة الم الهيئاتإلى ضرورة قيام الحكومات األفريقية بإعطاء األولوية للهيكل الثالثي وضمان مشاركة جميع 

 ، على جميع المستويات.في جميع اإلجراءات الثالثية

التحديات  ، فإنّ قة بمستقبل العمل في أفريقياأنه من بين التحديات المتعل الويالعمال من معن مندوب وأكد  .64

، تحديات لوجي ستؤثر على العديد من العمال، وأولها وقبل كل شيءالمرتبطة بتخضير االقتصاد والتغير التكنو

لعمال المتضررين. ، اقترح إنشاء آلية تمويل لتحديث وتعزيز مهارات امواجهة هذا التحديبغية قطاع الطاقة. و

 اإلقليميجب أن يتوصل المشاركون في االجتماع إلى اتفاق بشأن إجراءات ملموسة لدعم وزارات العمل في و

المالية والقانونية. واختتم المتحدث كلمته بالتشديد على أنه ينبغي أن يكون ألفريقيا صندوق  تينمن الناحي

تعزيز العدالة االجتماعية و ضد آثار الثورة الصناعية الرابعة للتحضير لمستقبل العمل من أجل الدفاع عن نفسها

 .اإلقليمفي 

المختلفة أبرزت الحاجة إلى تحديد  المداخالت إنّ  أصحاب العمل من جمهورية تنزانيا المتحدةعن  مندوبوقال  .65

أن يحدد االجتماع ينبغي والنتائج الملموسة التي من شأنها أن تضع القارة على الطريق نحو التنمية المستدامة. 

اتية ؤو وتنمية المهارات وتعزيز بيئة م، تكون فيها اإلنتاجية والنمارطة طريق أفريقية لمستقبل العملاإلقليمي خ

لنمو اإلنتاجية المنخفض وبطء وتيرة التدريب المهني ولتنمية المشاريع المستدامة محور التركيز الرئيسي. 

السمة غير  تسيطر عليهالذي  سلبي على سوق العمل في أفريقياتأثير امة فق بين النمو والمهارات العوعدم التوا

نية التحتية المتطورة بشكل جيد واالفتقار إلى والب عدم االستقرار السياسي المتكرروللبيروقراطية و. المنظمة

، اقترح نيافي تنزاباالعتماد على التجربة وفريقيا. أفي  المنشآت، انعكاسات سلبية على برامج دعم األعمال

 تحسين بيئة األعمال.بغية إنشاء مخطط لإلصالحات التنظيمية المتحدث 

االفتقار ى إل العمال من جمهورية الكونغو الديمقراطيةعن مندوب أشار  ،التحديات المبينة في التقرير ومستذكراً  .66

 والقراراتات وتنفيذ السياسات إلى اإلرادة السياسية من جانب الدول األفريقية فيما يتعلق بالتصديق على االتفاقي

عدم وجود آلية جزائية. وطلب من المكتب وضع آلية لرصد تطبيق االتفاقيات  وشدد على كالمعتمدة بشكل مشتر

هناك  . واعتبر أنّ تقديم التقارير بذلك، بما في ذلك شرط ى الصعيدين الوطني ودون اإلقليميوالتوصيات عل

 الجتماعي.القليل من األطر الوظيفية للحوار ا

، بلدها مدير العام. وأشارت إلى أنّ على محتوى تقرير ال العمل والمهارات واالبتكار في مالوي ةوزير توافقو .67

، بالنظر العدالة االجتماعية حقيقة واقعة اإلمكانات الالزمة لجعلب يتمتع، عدد من البلدان األفريقية شأنه شأن

 فتئتغم من هذه اإلمكانات، ما على الروالديناميكية. وة الشابة إلى مواردها الطبيعية الواسعة وقوتها العامل

والتحديات البيئية والتكنولوجية والظروف  المنظمحجم القطاع غير  السيما، فريقيا تواجه العديد من التحدياتأ

 ةدثالمتح تطلبوفيما يتعلق بالعمل الالئق.  جمةبذلت مالوي جهودًا  وقدغير المستقرة والظلم االجتماعي. 

، على النحو المطلوب في القرار المصاحب إلعالن المئوية. وحثت الدول رةمراجعة أداء وتشكيل مجلس اإلدا

على القيام بذلك دون ، 1986لعام تعديل دستور منظمة العمل الدولية  صكاألعضاء التي لم تصدق بعد على 

، أي ليمية والعالميةاف التي حددتها األطر اإلقينبغي أن تسير نتائج االجتماع اإلقليمي نحو تحقيق األهدوتأخير. 

 .2030التنمية المستدامة لعام  وبرنامج 2063 لعام االتحاد األفريقي برنامج عمل

حدد بوضوح التقدم المحرز في يتقرير المدير العام  أنّ  العمل والشؤون االجتماعية في إثيوبيا ةوزير تاعتبرو .68

إثيوبيا إصالحات  هذا وتجري. 2019-2016األفريقية خالل الفترة  تحقيق العمل الالئق للجميع في القارة

بالد إجراءات إليجاد وظائف الئقة، . وتتخذ ال2025كبرى وتطمح إلى أن تصبح بلداً متوسط الدخل بحلول عام 

 ي القطاعات االقتصادية الرئيسيةوزيادة االستثمار فاتية ؤال سيما للشباب والنساء، من خالل تهيئة بيئة م
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إثيوبيا واحدة وذلت جهود لتعزيز حقوق العمال من خالل مراجعة تشريعات العمل. واإلنتاجية واالبتكار. كما بُ 

. من أهداف التنمية المستدامة 7-8، والتي تهدف إلى تسريع تحقيق الهدف 7-8تحالف المن الدول الرائدة في 

مع منظمة العمل الدولية وشركائها للنهوض تأكيد التزام حكومة إثيوبيا بالعمل عن كثب  ةالمتحدث توكرر

 بالعدالة االجتماعية وتعزيز العمل الالئق للجميع.

الحماية االجتماعية  وتشّكل. العمل الدولي مكتبعام بأهمية تقرير مدير  العمال من السنغال ة عنمندوب تبرحّ و .69

وخاصة فيما يتعلق بوضع غل المجتمع تقدم إجابات على شوا، أن قضية حاسمة يمكن، إذا تم تناولها بطريقة كلية

ظم الحماية االجتماعية إلى االستثمار في نُ  ةالمتحدث تذوي اإلعاقة. ودعاألشخاص النساء واألطفال والشباب و

بناء قدرات منظمات العمال. وينبغي دعم هذه المنظمات لتحسين تعميم مراعاة المنظور الجنساني وزيادة و

 .ادةالريتمثيل المرأة على مستوى 

، أعادت لوطني بشأن مستقبل العملالحوار ا عقب إجراءإنه  العمل والضمان االجتماعي في زامبيا ةوزير توقال .70

 لجديدة. وقد نفذت قانون عمل جديدزامبيا وضع نفسها في موقع استراتيجي لمواجهة التحديات القائمة وا

ً  البالدتلتزم ولألجور.  ى جديداً أدن واستعرضت السياسة الوطنية للتوظيف وسوق العمل وحددت حداً  ً  التزاما  تاما

. 2063عام ل برنامج العملشى مع طتها الوطنية السابعة للتنمية، بما يتموخ 2030 لعام بتنفيذ رؤيتها الوطنية

للتكيف مع  هابرنامجتنمية المهارات ومراجعة ب وقد انضمت زامبيا إلى إعالن المئوية، وبالتالي فهي ملزمة

أحرزت زامبيا تقدماً نحو توسيع نطاق الحماية االجتماعية لتشمل القطاع غير وقد . ذ في التغيرآخ عالم عمل

البرنامج القطري للعمل الالئق والسياسة الوطنية للتوظيف  إلى إطاراستندت اإلجراءات المتخذة و. المنظم

 وسوق العمل.

في تقرير المدير  الواردة وصفهالمختلفة التطورات العالمية ا إنّ  أصحاب العمل من زامبياعن مندوب وقال  .71

التعقيد والطبيعة متعددة الطبقات لتلك التطورات و. والمؤسسات اإلدارة السديدةنظم على  ولها آثار العام تراكمية

ندرة وتشكل . واالبتكاروالتواصل  المشاكلفي حل  واألولية التقنيةمستويات جديدة من المهارات  تستلزم

 وتنميةأن تكون اإلنتاجية  لذا، ينبغيبقها األسباب الرئيسية النخفاض اإلنتاجية في أفريقيا. المهارات وعدم تطا

 األفريقي. برنامج العملالمهارات في صميم 

منظمة العمل الدولية واالجتماع مئوية احتفاالت  أنّ  وزير التشغيل والعمل والحماية االجتماعية في النيجرأكد و .72

يعتمد مستقبل العمل ومنصف ألفريقيا. عمل عادل وعشر يمثالن فرصة لبناء مستقبل  اإلقليمي األفريقي الرابع

والخطوات الشجاعة المتخذة نحو زيادة  األفريقيينجميع  يقوم بهافريقيا على االختيارات الحكيمة التي أفي 

و المفتاح لتحقيق لتنفيذ الفعال هوااالستثمار في رأس المال البشري ومؤسسات العمل والوظائف المستقبلية. 

، ستشارك النيجر مشاركة كاملة في الجهود المبذولة لتحسين إدارة العمل ة الفعالة للعمال. وفي هذا الصدداإلدار

وذكر المتحدث ودعم المثل العليا للسالم والعدالة االجتماعية على المستويات المجتمعية والوطنية والقارية. 

ى مثل التصديق عل( 2019 هيونيحزيران/ لمؤتمر العمل الدولي ) 108بعض أهم إنجازات بالده منذ الدورة 

بإجراء مسح وطني حول حالة الحوار االجتماعي وعقد  (121)رقم  1964العمل،  اتإصاب إعاناتاتفاقية 

انتخابات ممثلي النقابات ونشر نتائجها وتوقيع مذكرة تفاهم قبل االنتخابات بين الحكومة والمنظمات النقابية 

 . ع اتفاق جماعي بين المحترفينووض

 فريقحكومتها قد نفذت سياسة للحماية االجتماعية للجميع وأنشأت  أنّ  العمال من مدغشقرعن مندوبة وذكرت  .73

عن ضم بعد ممثلين يالعمل لم  فريقأعربت عن خيبة أملها ألن  غير أنها، يةالحماية االجتماع اً بشأنعمل خاص

ة لتشمل بتحقيق الهدف المشترك المتمثل في توسيع نطاق الحماية االجتماعين وممثلو العمال مهتمولعمال. ا

 عمال ، من قبيل، بما في ذلك العاملون في المناطق الريفية والعاملون غير المرئيينجميع العاملين في مدغشقر

 حكومتها إلى تشكيل لجنة ثالثية لمعالجة هذه المسألة.المتحدثة المنازل. ودعت 

العمل الالئق ال يزال يمثل تحدياً  برنامجتنفيذ  إلى أنّ  العمال من جمهورية تنزانيا المتحدةن عمندوب وأشار  .74

العجز في العمل الالئق االنتهاك المستمر لحقوق العمال ونقابات العمال من قبل مواطن شمل تلبلده. و

تعزيز ئة جذابة للمستثمرين لحكومته في تهيئة بيالتي تبذلها جهود لعن تقديره لالمتحدث المستثمرين. وأعرب 

بمسؤولياتهم ن والمفتشيفي  بحيثحكومة على تعزيز إدارة التفتيش ال ، حثّ فرص العمل. وفي الوقت نفسه

لحكومات األفريقية أن تخلق ظروف ل ينبغي، ر وتشريعات العمل. عالوة على ذلكيلتزم المستثمرون بمعاييو

يجب أن يجتمع الشركاء االجتماعيون لمناقشة ومعالجة وي بلدانهم. عمل جيدة وعادلة كحافز للشباب على البقاء ف

يجب تبني ابتكار التكنولوجيا الرقمية كفرصة لتعزيز تشغيل كما قضايا سوق العمل وتحديات التنمية المستدامة. 

لتطبيق اكتساب مهارات قابلة ل إلى ترويجالشركاء االجتماعيون  يسعى، يا المتحدةفي جمهورية تنزانوالشباب. 

الشباب الذين  عدد تزايدإلى  . وفي هذا الصدد، أشار المتحدثلبات التكنولوجية الجديدة للشبابتلبي المتطو
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يجب على الشركاء االجتماعيين أن يناصروا العمالة الكاملة ومراكز التعليم والتدريب المهني. ب يلتحقون

االنتقال لحكومات األفريقية تشجيع تنفيذ توصية ل ينبغي، اً أخيرووالمنتجة من أجل تحقيق عمل الئق للجميع. 

ومكافحة أي نوع من التمييز والتحرش ( 204)رقم  2015، المنظمإلى االقتصاد  المنظمغير من االقتصاد 

 الجنسي في مكان العمل.

ر على يركز بدرجة أكبتقرير المدير العام أن كان ينبغي ل هأنّ  المنظمة الدولية ألصحاب العملعن ممثل ر كّ وذ .75

حدد التقرير بشكل صحيح انخفاض يفي حين ومستدامة. الالئقة والة معيشاللظروف اأساس  تشكلالتي اإلنتاجية 

. وأشار للمسألة تعمقم إلى تحليل لم يتطرق، إال أنه يسي لمشاكل سوق العمل في أفريقيااإلنتاجية كسبب رئ

لسوء وأفريقيا وآسيا تتميز بتوسيع فجوات اإلنتاجية. الفجوة التنموية اآلخذة في االتساع بين  إلى أنّ المتحدث 

. المنشآت تحبط عملية استحداثالتي  والمترسخة التنظيميةالعوائق  بالكثير من مشلولةفريقيا أ ال تزال، الحظ

مشكلة رئيسية مدفوعة هي  –في المائة من العمالة في أفريقيا  90 قرابة تعنى بهاالتي  - المنظمةغير  والسمة

وجود اتية لؤبيئة األعمال غير م تجعلالسياسات الضعيفة والقوانين واللوائح والمؤسسات وب نمو اإلنتاجية. بغيا

 المنظمإضفاء الطابع الحات لخفض التكاليف المرتبطة بمن الضروري إدخال إص وبالتالي،قطاع خاص حيوي. 

العمل  تشريعاتوتحسين الضريبية ب السعي بنشاط إلى خفض الضرائب وتبسيط اإلدارة يجو. وزيادة فوائده

الصغيرة  المنشآتيجب منح كما . المنشآت وتسجيل منح التراخيص التجاريةالحواجز البيروقراطية أمام  وتذليل

. وأشار المنظمة السمةوالمتوسطة حوافز مثل الوصول إلى االئتمان وتطوير خدمات األعمال لتشجيع إضفاء 

، أفريقيافي  المنظمنتاجية وخلق فرص عمل الئقة تحدث في الغالب في القطاع االبتكار ونمو اإل إلى أنّ المتحدث 

القدرة اإلنتاجية لمؤسسات القطاع  أنّ المتحدث ، أكد ة فقط من العمالة. عالوة على ذلكفي المائ 10الذي يمثل 

 استطالعات تهفكش وعلى نحو مابشكل كبير بالمنافسة غير العادلة من الشركات غير الرسمية.  تتأثر المنظم

بشكل  العمل تختارفريقيا أفي  المنظمةغير  المنشآتما يقرب من نصف  ، فإنّ الرأي التي أجراها البنك الدولي

ً  منظم،غير  نمو  فإنّ  وعليه،قانون العمل والتزامات الضمان االجتماعي. االمتثال لو لدفع الضرائب تجنبا

المتحدث ودعا  .فريقياأ في والبطالة العاملينوفقر المنظمة لمشكلة السمة غير اإلنتاجية هو العالج الرئيسي 

 في أفريقيا من خالل برنامج العمل الالئق. السمة غير المنظمةمنظمة العمل الدولية إلى معالجة مسألة 

 الجلسات العامة المواضيعية

مناقشة "، وهي عبارة عن يامستقبل العمل الذي نريده ألفريق"حول  مائدة مستديرة رئاسيةاالجتماع اإلقليمي  نّظم .76

والسياسة االجتماعية في أفريقيا  ةمتعددة الجنسي المنشآتحول الترويج لتطبيق إعالن المبادئ الثالثي بشأن 

 :وأربع جلسات عامة مواضيعية حول المواضيع التالية

ل الالئق وأهداف معايير العمل الدولية والحوار االجتماعي والمساواة بين الجنسين في تحقيق برنامج العم –

 ؛التنمية المستدامة

 ؛فريقياألشباب واقعاً ملموساً بالنسبة جعل العمل الالئق  –

ً المهارات  –  ؛للعمل في أفريقيا والمسارات التكنولوجية واإلنتاجية لمستقبل أكثر إشراقا

 لعمل الالئق.من أجل تحقيق افريقيا أ غير المنظم في ياالقتصاد الريفتحويل  –

 تديرة رئاسية حول "مستقبل العمل مائدة مس
 "الذي نريده ألفريقيا

، على  CNBC Television South Africaمن نوزيفو مبانجوا التي تديرها السيدة المائدة المستديرة تضمنت .77

عام رايدر، مدير  غاي؛ السيد ، نائب رئيس جمهورية كوت ديفوار دانيال كابالن دونكان النحو التالي: السيد

العمل في منظمة العمل ، نائب رئيس المنظمة الدولية ألصحاب ل الدولي؛ السيد مثونزي مدواباالعم مكتب

 .السيد أيوبا وابا ، رئيس حزب العمل النيجيري؛ الدولية

في ضوء االجتماع اإلقليمي األفريقي الثالث  ،من حيث العمل الالئقعن اإلنجازات المحققة  الجلسة مديرة تسأل .78

ما هي العوامل الرئيسية التي سهلت هذه التي حددها واألولويات اإلقليمية الرئيسية و 2015عشر في عام 

 اإلنجازات؟



GB.338/INS/4 

 

GB338-INS_4_[RELME-200108-1]-Ar.docx  16  

، حققت أفريقيا معدل يمي األفريقي الثالث عشرأنه منذ االجتماع اإلقل العام المديرلحظ ، ورداً على السؤال األول .79

من جزء أكبر من السكان ويؤدي إلى خلق ، يجب أن يستفيد هذا النمو على الرغم من ذلكونسبيًا.  اً نمو جيد

قطاعات ليست غنية بالوظائف. من  تأتيمصادر النمو  أنّ  فيالصعوبة بالنسبة ألفريقيا  وتكمنفرص العمل. 

على االقتصاد  المنظموإضفاء الطابع توسيع مصادر النمو االقتصادي تحديات جمة تشمل ، تواجه القارة لذلك

تقدم  أحرز، مؤسسات عمل قوية. من ناحية أخرى لضمان وجود ةالالزم لسديدةاإلدارة اوتوفير  المنظمغير 

أن تكون مغيًرا فريقية منطقة التجارة الحرة القارية األيمكن ل هفي حين أنّ وأفريقيا.  بإدماجفيما يتعلق  يعتد به

ً اإلقليمية ، إال أنه من الضروري توخي الحذر فيما يتعلق بالبعد االجتماعي للتجارة محتمالً للعبة ترك ل تجنبا

ال يزال و. عملية اإلدماجإلى ردود فعل عكسية ضد  قد يؤدي، مما متخلفين عن الركبالعديد من األشخاص 

 .يجابي، لكن االتجاه العام إالمزيد من التقدم الواجب إحرازه هناك

. 2015يقيا منذ عام ي أفرأيضاً إلى النمو االقتصادي الذي تحقق ف نائب رئيس جمهورية كوت ديفواروأشار  .80

 المنظم ينوظيفة في االقتصاد 2 800 000، تم توفير في بلدهونمو يجب أن يكون شامالً. ال ، أكد أنّ ومع ذلك

العمالة  تفي المائة. كما انخفض 3في المائة إلى  4، انخفض معدل البطالة من 2015منذ عام و. المنظموغير 

استفاد وظيفة و 000 222، تم إنشاء حوالي علق بعمالة الشبابفيما يتوفي المائة.  15إلى  20الناقصة من 

 قتصاداالإطار  ليست إالهذه النتائج إلى  أفضتالعناصر التي والتدريب المهني.  وشابة منشاب  000 75 قرابة

؛ االستثمار في رأس المال ية في بعض المجاالت؛ اإلصالحات الهيكلمستقر للنمو االقتصاديالصحي والكلي ال

فتح رأس مستويات المعيشة؛  حسنت؛ خلق فرص العمل التي ل التدريب والتعليم وتوفير الصحةشري من خالالب

خاص وأنظمة نقل مال القطاع الخاص الستكمال الجهود الحكومية من خالل الشراكات بين القطاعين العام وال

 ل. البناء والتشغي

ليمي األفريقي الثالث عشر قد أعطى األولوية لثالث االجتماع اإلق أنّ ب رئيس مؤتمر العمل النيجيري وذّكر .81

الهيئات بناء قدرات ؛ العامة السياسات اتساق؛ تعزيز نفيذ اإلصالح الهيكلي في أفريقياقضايا رئيسية هي: ت

الحوار االجتماعي في خطط التنمية الوطنية وفي  أعيد إدماج، 2015منذ عام ومنظمة العمل الدولية. ل المكونة

فريقيا وبوركينا فاسو وغانا أفي بلدان مثل جنوب  ،ل المتعلقة بتشغيل الشباب والحد األدنى لألجورحل المشاك

 وبالتالي، خلقالمكونة من خالل البرامج القطرية للعمل الالئق.  الهيئاتتمت زيادة قدرات كما ونيجيريا وكينيا. 

 ً  يجب االستفادة منه. كبيراً  إعالن المئوية زخما

على الفجوة  نائب رئيس المنظمة الدولية ألصحاب العمل في منظمة العمل الدولية شدد، ن ذلكلى النقيض موع .82

منظمة ل الهيئات المكونةإلى جميع  مشيراً بذلك، لتي حدثت في الماضي وعدم التنفيذبين المحادثات العديدة ا

أفريقيا  إنّ ، وفقًا لتقرير المدير العامو فريقيا.أتواجه  اإلنتاجية أحد التحديات الرئيسية التي وتبقىالعمل الدولية. 

ً أيضالمتحدث خرى من حيث اإلنتاجية. وشدد األ األقاليمأدنى بكثير من جميع  على أنه على الرغم من أن  ا

ً األعمال في العالم، إال أنها حققت أيضتمتع بأعلى مستوى من ريادة ي الذي اإلقليم هيفريقيا أ من  تأعلى معدال ا

تقدم بال المتحدث سلّم على الرغم من أنّ وقرون إلى الدعم. رجال األعمال الشباب يفت إلى أنّ لك ذيعود و ،الفشل

 االنتشار على نطاق واسع.بدالً من إال أّن هذا التقدم كان مقيداً ، في بعض المجاالتالمحرز 

هو عقلية الشباب.  يعلتنظيم المشارأحد العوامل الرئيسية المحددة  أنّ  ديفوار نائب رئيس جمهورية كوتأكد و .83

كان من  ،رجال أعمال. لذلك وليس في الخدمة العامةأن يكونوا موظفين  يريدون، المدرسة يغادرونعندما ف

، ضعت كوت ديفوار عددًا من البرامجووالضروري التفكير في كيفية مساعدتهم على تغيير طريقة تفكيرهم. 

المتعلقة مهارات توفير اللمهارات والتدريب المهني والمزيد من حيث تطوير االقيام بلكن هناك حاجة إلى 

 .المنشآت باستحداث

جديدة  ألنماطاالستفادة من الفرص من القتصادات األفريقية ا تمّكن كيفيةسؤاالً حول  الجلسة مديرة وطرحت .84

 ام اآلالتواستخد، بالنظر إلى تأثير التكنولوجيا والذكاء االصطناعي وظائف والتخفيف من فقدان الوظائفمن ال

 والرقمنة.

، إال أنها مهمة ن التكنولوجيا يمكن أن تكون ضارةبأنه على الرغم من أ نائب رئيس جمهورية كوت ديفوارأقر و .85

مليار فرنك من فرنكات الجماعة المالية  26أكثر من  تحويلتم ي، اليوم في كوت ديفوارووتسهل حياة الناس. 

كيلومتر من  000 7حوالي  إنشاء ة كوت ديفوارت حكومقرر ،لكاألفريقية عن طريق الهواتف المحمولة. لذ

لتحفيز  Grand-Bassamلتسريع شبكة اإلنترنت. كما أقامت قرية تكنولوجية في منطقة  البصريةاأللياف 

 ، يمكن أن تكون التكنولوجيا أداة للتنمية.في هذا الصددوالشركات الناشئة. 
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ً عن الخطط التي تهدف  الجلسة ةمدير تسألو .86 للعمل من أجل تسخير أرباح الشباب  إلى إيجاد مستقبل أكثر إشراقا

 وتعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق التحول الهيكلي.

بل فرصة.  القضايا المتعلقة بالشباب على أنها تحد   فيبأنه ال ينبغي النظر  رئيس مؤتمر العمل النيجيريح صرّ و .87

. لهمة وطنية وتوفير التعليم الكافي والمهارات والتدريب المهني الشباب كأولوي عمالةودعا إلى التركيز على 

ً  تطوير البنية التحتية تحدياً  ويشكل ويمكن أن يساعد تحسينه في معالجة بطالة الشباب. آخر يواجه أفريقيا  رئيسيا

ر منتج التي أصبحت أكبمثال نيجيريا المتحدث مجاالً آخر ذا أولوية. وضرب يطرح االستثمار في الزراعة و

في خطط التنمية  بسبب دخول الشباب إلى الصناعة الزراعية. لم يتم إدراج الشباب بشكل كاف   القارةلألرز في 

من المستوى ، شأنهم شأن النساء اللواتي ينبغي أن يستفدن لهم ينوفير المساحة والدعم الالزمتوالبد من ، الوطنية

 .من الدعمنفسه 

تغييره من  ينبغيسألت عما وثات حول هذه القضايا مستمرة منذ فترة طويلة. المحاد أنّ  الجلسة مديرة تذكرو .88

 في العقد المقبل. النقاش تطويرأجل 

كل القضايا  والمضي قدماً في لترجمة األقوال إلى أفعالالوقت قد حان  إنّ  رئيس مؤتمر العمل النيجيريقال و .89

أفريقيا وجهة  بحيث ال تعود، في القارة للجميع األمن الغذائي ضرورة ضمانالتي يمكن مناقشتها. وأكد على 

للبضائع الجاهزة. ودعا إلى حل جميع قضايا سوق العمل من خالل الحوار االجتماعي واحترام المبادئ والحقوق 

على النحو المنصوص عليه في ينبغي احترام الحقوق النقابية  ،على وجه الخصوصواألساسية في العمل. 

 1949، حق التنظيم والمفاوضة الجماعية ( واتفاقية87)رقم  1948، ية وحماية حق التنظيمحرية النقاباتفاقية ال

 (.98)رقم 

يات العديدة في مجال سالسل ا لمواجهة التحدهحكومته تبذل جهود أنّ  نائب رئيس جمهورية كوت ديفوارذكر و .90

في المائة على  50الحكومة معالجة  ، فقد قررتمنتج للكاكاو في العالم أولكوت ديفوار  إلى أنّ نظًرا و. القيم

بالنسبة أما السياسة نفسها بالنسبة لجوز الكاجو.  وسيتم اتباع. 2025األقل من الكاكاو اإليفواري بحلول عام 

مع  وتعملالحكومة القواعد  وتحددتم إيجاد حلول من خالل التعاون مع القطاع الخاص. فقد ، لقطاع الكهرباء

من الضروري التفكير بطريقة مختلفة ودفع الناس الغتنام و. صالح المستهلكينلشركاء من القطاع الخاص 

 العولمة والتكنولوجيات الجديدة.التي تتيحها فرص ال

لتقدم الطبيعي من الزراعة إلى التصنيع يجب تغيير نظرتنا لالتحول الهيكلي. إلى موضوع  المدير العام وتطرق .91

الحال في  يكما هور إلى التحول الهيكلي في أفريقيا بطرق مختلفة. يجب أن ينظوإلى النمو المرتفع. ومن ثم 

 ، يمكن أن يشمل التحول الهيكلي االستثمار في الزراعة.كوت ديفوار

، فقد تم تجاوزها في ليوم في الثورة الصناعية الرابعةأفريقيا كانت ا أنه على الرغم من أنّ  المدير العاموالحظ  .92

الثورة الصناعية الرابعة  أن تشّكلكيف يمكن ألفريقيا  في معرفةالتحدي  يكمنوالثورات الصناعية السابقة. 

استكشاف تطور سالسل واإلمداد ، يمكن للمناقشات حول سالسل التوريد على سبيل المثاللتلبية تطلعاتها. 

قية رة القارية األفريمنطقة التجارة الح تتيح، في هذا السياقو. بالنسبة لمنتجات القارةاألفريقية واإلمداد التوريد 

 من خالل سالسل التوريد واإلمداد اإلقليمية. أن تستغلهايمكن ألفريقيا سانحة ألنها تطرح سوقاً كبيرة فرصة 

الكثير مما قيل سابقاً. ومع  على نائب رئيس المنظمة الدولية ألصحاب العمل في منظمة العمل الدوليةافق وو .93

حضر وت التي ليس لديها سياسات كتلك التي تتبعها الحكومة اإليفوارية. هناك العديد من الحكوما ، أكد أنّ ذلك

دولة أفريقية كانت ممثلة  54من أصل  12، إال أن يمياألمين العام لجمعية عموم إفريقيا لإلنتاجية االجتماع اإلقل

 كافةجية في صميم يجب أن تكون اإلنتاو. االبتكارواإلنتاجية  تحديات من حيثفريقيا أتواجه . هذه الجمعيةفي 

ً  المنظمةغير  وتشكل السمةالحال في البلدان اآلسيوية.  ي، كما هةاألولوي وإيالؤهااإلجراءات  وال آخر.  تحديا

صعوبات مختلفة  واجه، بل ألنها تللبقاء على قيد الحياة المنظمالدخول في االقتصاد غير عديدة شركات  تختار

، ينبغي تعزيز وزارات العمل اً . أخيرقفاتغيير في المووال بد من كافي. الدعم ال وال تلقى المنظمفي االقتصاد 

 في رعاية الناس. مهمالذي تضطلع به هو دور  دورال إذ أنّ ، الحكوماتصفوف  أعلى فيمرتبة ب بحيث تتمتع

األجل النظر في التحديات المستقبلية وتحديد تحد  واحد متوسط  المشاركين في النقاشمن  الجلسة مديرة تطلبو .94

 طويل األجل. وتحد  آخر

بعض التحديات ذات األولوية بين العديد من القضايا التي ينبغي معالجتها.  رئيس مؤتمر العمل النيجيريحدد و .95

هني أو ، حيث ينبغي أن يكون الشباب إما في التعليم أو في التدريب المبطالة الشباب إلىالتحديات وتتطرق هذه 

، إال أنها لم م من أنها كانت مكرسة في القانونعلى الرغومعايير العمل األساسية. ؛ وضمان االمتثال لفي العمل

 تحترم في الممارسة العملية.
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، من . وثانياً 2030مستدامة بحلول عام إنه ينبغي التركيز أوالً على تحقيق أهداف التنمية ال المدير العامقال و .96

خارطة الطريق للمستقبل.  يشكلألنه  مستقبل العمل من أجلمئوية ال، يجب تنفيذ إعالن ملمنظور عالم الع

، من الضروري زيادة االستثمار في قدرات الناس ومؤسسات العمل والعمل الالئق والمستدام ملموس وبشكل

 في المستقبل.

كوت ديفوار حددت ووضع خطط طويلة األجل.  اعتادتأن حكومته  نائب رئيس جمهورية كوت ديفوارذكر و .97

مين ومدربين وأمة ذات شباب متعل 2040دولة صناعية بحلول عام  تصبحأن  هدف 2040 لعامرؤيتها في 

ً تدريباً جيداً وصحي بالنظر من الضروري إقناع الناس وحقيقة واقعة. األمر . وقد تم تخصيص الموارد لجعل هذا ا

 .تجنبهابدالً من  ينبغي اغتنامهافرصة باعتبارها العولمة  إلى

مرة أخرى على األهمية الحاسمة  ظمة الدولية ألصحاب العمل في منظمة العمل الدوليةنائب رئيس المند كّ وأ .98

ً إذا تم حل مشكلة اإلنتاجية، يمكن أيضوال يمكن فعل شيء دون تعميم اإلنتاجية. ولإلنتاجية.  التي حل أسباب  ا

 ً المنظمة كٌل من  تنبه، ةلى العديد من االتجاهات الرئيسي، باإلضافة إ. عالوة على ذلكتحول دون المضي قدما

من  ،نقص في المهارات. لذلك إلى وجود لمكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العموالدولية ألصحاب العمل 

حول كيفية إدارة التحوالت مثل المناخ أو الدائرة لمناقشات ل وينبغيالضروري التركيز على تنمية المهارات. 

  وتجديدها واالرتقاء بها.لمهارات اكتساب اأن تتناول موضوع  ،التغير التكنولوجي

 بشأن  إعالن المبادئ الثالثي وتطبيق تعزيزمناقشة حول 
 والسياسة االجتماعية في أفريقيا ةمتعددة الجنسي المنشآت

أعطى الكلمة . ثم من مجموعة أصحاب العملالرابع عشر األفريقي افتتح الجلسة نائب رئيس االجتماع اإلقليمي  .99

، المنشآت في منظمة العمل الدولية وااللتزام إزاء ةمتعددة الجنسي المنشآت وحدة ة، رئيسسللسيدة غيثا رويالن

األعمال قطاع ، رابطة أصحاب العمل وةالتنفيذية ، المديرالفريق: السيدة لينديوي سيفومولوقدمت أعضاء التي 

، السيد كريم سيسي ؛فريقياأي جنوب ؤتمر النقابات العمالية ف، ماألمين العام بيكينشالينشالي، ؛ السيدفي ليسوتو

 .، السنغالر العام للعمل والضمان االجتماعيالمدي

 التقرير المعنونمنظمة العمل الدولية وااللتزام إزاء المنشآت في  الجنسيةمتعددة  المنشآت وحدة ةرئيس تقدمو .100
ن المبادئ الثالثي بشأن تقرير عن تعزيز وتطبيق إعال -التنمية والعمل الالئق ة ومتعددة الجنسي المنشآت
، لالجتماع اإلقليمي األفريقي الرابع عشر أُعدالذي  1،والسياسة االجتماعية في أفريقيا ةمتعددة الجنسي المنشآت

 المنشآتالضوء على أهمية إعالن المتحدثة العمل والعمال. وألقت  وأصحابمع مدخالت مباشرة من الحكومات 

مستقبل العمل والتحول الهيكلي  من أجلالذي يركز على اإلنسان ريقي األففي سياق النهج  ةمتعددة الجنسي

 وأنشطةتسخير الفرص التي تتيحها التجارة واالستثمار مع  وتنمية المهارات وتوظيف الشباب بشكل كامل

االتحاد األفريقي  وبرنامج عملأهداف التنمية المستدامة تحقيق المساهمة في ة ومتعددة الجنسي المنشآت

 .2063 لعام

يدعمون أصحاب العمل  أنّ على  في ليسوتووقطاع األعمال العمل  أصحابرابطة ل ةالتنفيذي ةالمسؤول توأكد .101

 ويُعتبر. أن يستمر في تقديم المساعدةالمكتب  من ت، وطلباإلقليملتوعية وبناء القدرات في وأنشطة اإلعالن كلياً ا

ً اإلعالن محرك ً مهم ا  المنشآتآخذة في التغير مع تزايد عدد  ةمتعددة الجنسي والمنشآت. اتلجذب االستثمار ا

واألعمال التجارية  ، ال سيما في مجال التكنولوجياةمتعددة الجنسي منشآتلتي أصبحت الصغيرة والمتوسطة ا

بلدان مثل  فيخاصة ، ةمتعددة الجنسيتتحول اليوم إلى منشآت لشركات األفريقية ا وما فتئت .عبر اإلنترنت

أهمية اإلعالن بالنسبة للقارة.  ذلكقد عزز عليه، ف. وجنوب إفريقيا وكينيا وكوت ديفوارريشيوس ونيجيريا ومو

، مثل مكتب المساعدة األدوات الموجودةمن خالل ، بما في ذلك وعي أصحاب المصلحة استثارةمن الضروري و

 بشأنجيدة معلومات منصة  ليشك، والذي معايير العمل الدولية للمنشآت بشأنالتابع لمنظمة العمل الدولية 

في المائة مقابل  13الستبيان )على اأصحاب العمل  ردودوفيما يتعلق بمعدل اإلعالن ومعايير العمل الدولية. 

عما إذا كان االستبيان ال يزال هو أفضل وسيلة لجمع المتحدثة  تساءلت، في المائة من الحكومات والعمال( 31

على التي يوفرها المكتب يجب أن تكون المساعدة و. إلى وسائل بديلة للجوءاالمعلومات أو ما إذا كان ينبغي 

 ة التوعية وبناء القدرات،تشمل الشركاء االجتماعيين. وينبغي النظر في زيادثالثية ومتوازنة والمستوى القطري 

 تدريب المدربين.باإلضافة إلى 

 
 نظر:ا   1

https://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/africa/arm-14/WCMS 
_724385/lang--ar/index.htm  

https://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/africa/arm-14/WCMS%0b_724385/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/africa/arm-14/WCMS%0b_724385/lang--ar/index.htm
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لجميع الجهود المبذولة لضمان إدراج هذه الجلسة عن تقديره  فريقياأ األمين العام لمؤتمر نقابات جنوبأعرب و .102

هذا النقاش وقت  إجراء كان قرار أنّ  اإلشارة إلى، ينبغي نامج االجتماع اإلقليمي. ومع ذلكالهامة للغاية في بر

المكونة الثالثة لمنظمة العمل  الهيئاتاعتمدت ومرة أخرى. لم يكن صائباً وينبغي عدم اتباع هذا النهج الغداء 

من منظمة العمل الدولية  ة العمالمجموع وترغب. بأهميتهواعترفت ماع اإلعالن وأدواته التشغيلية لية باإلجالدو

للشركاء االجتماعيين في تعيين جهات التنسيق  هادعمية إلى جانب المساعدة التقنية والترويج تهاأنشط أن تكثف

لمساعدة البلدان في جذب النوع  الصك اعلى أهمية هذلمبالغة في التأكيد إنه ال يستطيع االمتحدث الوطنية. وقال 

 ويشكلالمناسب من االستثمار وتجنب األضرار التي لحقت باالقتصاد المحلي نتيجة االستثمار األجنبي المباشر. 

ً مهم اً اإلعالن إطار ساعد في حماية المبادئ هو يو لكل من العمال وأصحاب العمل بشأن سلوك المؤسسة. ا

اإلعالن  ويغطيسية وحقوق العمال وتعزيز االمتثال للقوانين الوطنية واحترام المبادئ الدولية. والحقوق األسا

ما يتعلق الترحيب بالمزيد من المساعدة في الهيئات المكونةجميع لينبغي  لذا، العمل الالئق برنامججميع عناصر 

 الصك. بهذا

 .باب األسئلة الجلسة ةمدير تفتح .103

لم يكن تجربة منظمته في مجال الترويج لإلعالن وتطبيقه.  ديفوار لعمل من كوتاعن أصحاب ممثل تبادل و .104

لقدرات على مدار السنوات ، من خالل األنشطة الترويجية وبناء اهذا اإلعالن معروفًا في كوت ديفوار. ومع ذلك

 المنشآتوابط بين العمل الالئق. وقد أجريت دراسات بشأن الر بشأن، فقد أصبح إطاًرا للعمل الثالثي الماضية

الصغيرة والمتوسطة المحلية في مختلف القطاعات في كوت ديفوار. كما تم تحديد  والمنشآت ةمتعددة الجنسي

للترويج لإلعالن  وتبادل الممارسات الجيدة بشأن عمالة الشباب. وقد عينت كوت ديفوار جهات تنسيق وطنية

، تم وضع خطة عمل مشتركة. وقد . عالوة على ذلكل ونقابات العمالومنظمات أصحاب العمداخل الحكومة 

فريقيا. وقد أدى ذلك إلى مناقشات أاالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب تجاربه كصاحب عمل لدى المتحدث شارك 

واعتماد تحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا لالالحقة في الفريق العامل المعني بالحوار االجتماعي التابع 

اإلعالن أداة  ويشكليات ملموسة للغاية إلى الدول األعضاء في االتحاد بشأن الترويج لإلعالن. رأي يقدم توص

 .مهمة للغاية تتطلب المزيد من التوعية وبناء القدرات

تتراوح بين ات مختلفة من الحوار االجتماعي هناك مستوي أنّ  منظمة الوحدة النقابية األفريقية عنممثل أكد و .105

السياسات  وضعلعب الحوار االجتماعي دوراً حاسماً في ويالمشاورات واالتفاقات الجماعية. تبادل المعلومات و

كيف يمكن لإلعالن أن يساعد العمال المتحدث الثقة بين جميع األطراف. وتساءل من الضروري إحالل والعامة 

 .ةمتعددة الجنسي المنشآتبشأن العامة في صنع السياسات  المشاركةعلى 

مع  للمشاركةمستعدة  ليستفي كينيا  ةمتعددة الجنسي المنشآتالعديد من  أنّ  عن العمال من كينياممثل وأضاف  .106

 بالعالقات الصناعية. الستثارة وعي النقابات، وتساءل عن كيفية استخدام اإلعالن النقابات

ً اتفاقات التجارة الحرة توفر فرص بأنّ  العمال من المغربعن  ةممثل توعلق .107 واقع بالنسبة للعمال ، لكن الهائلة ا

ً مختلفيكون على األرض  تم استشارة العمال بشأن السياسات التجارية أو تنادراً ما وفي كثير من األحيان.  ا

العمل عما إذا كان معدل استجابة أصحاب عن أصحاب  ةمحاضرال وتوجهت المتحدثة إلىاتفاقيات االستثمار. 

ً فك االرتباط بشأن هذا الموضوع، ألنه كان من المستحيل أيض ال يجّسدالستبيان على االعمل المنخفض  إضافة  ا

 وال بد منمستقبل العمل.  من أجلمنظمة العمل الدولية مئوية في إعالن  للمنشآتإشارة إلى العناية الواجبة 

ثالثية  أن تكون جهات التنسيق هذه على، نزيادة دعم منظمة العمل الدولية لتعيين جهات تنسيق للترويج لإلعال

 ً  .حقا

ها هذه المناقشة منظمة العمل الدولية على إدراج المجلس األعلى للحوار االجتماعي في السنغال ةرئيس تهنأو .108

غي أن تتم أثناء استراحة المناقشة المتعلقة بهذا الموضوع الهام لم يكن ينب أنّ  تأضاف ا، لكنهفي جدول األعمال

 والدور الحاسم اإلقليمفي العديد من بلدان  ةمتعددة الجنسي المنشآتالتحديات التي تفرضها على أكدت و. الغداء

أنشأ ونفسها.  المنشآت، ليس فقط على المستوى الوطني ولكن أيًضا داخل للحوار االجتماعي في التصدي لها

شاركت هذه تالعمل. كما  أصحاب، يرأسها اعي لجنة ثالثية للترويج لإلعالنالمجلس األعلى للحوار االجتم

 المنشآتعلى إجراء مناقشات بشأن  أعضائه االقتصادي السنغالي لتعزيز قدراتللجنة مع المجلس االجتماعي ا

ال يمكن ووالقطاع الزراعي. النفط وقطاع االتصاالت وقطاع  يستخراجاالقطاع الالعاملة في  ةمتعددة الجنسي

 ة ماسة إلى زيادة التوعية وبناء القدرات.وهناك حاجن في تحقيق العدالة االجتماعية التقليل من أهمية اإلعال
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اإلعالن هو الصك الوحيد لمنظمة العمل الدولية الذي يتناول مباشرة  أنّ  العمل من بننعن أصحاب ممثل أكد و .109

منظمة قدمته منظمة أصحاب العمل الخاصة به هذا اإلعالن بعد تدريب  تملكت. وقد هاأحجامبكافة  المنشآت

والمسؤولية اآلن حملة توعية بشأن اإلعالن  ثالثية من توغو وبنن. لقد بدأوامكونة ئات هيإلى العمل الدولية 

يجري االضطالع بأنشطة مخصصة ، لتنمية المستدامة. عالوة على ذلكاالجتماعية للشركات وتحقيق أهداف ا

لمنظمة العمل  يالتقنالدعم المتحدث الحكومة ونقابات العمال والمجتمع المدني. وطلب  بمشاركة لهذا الصك

 العمل في بنن. ورشمزيد من جراء الالدولية إل

منظمة العمل الدولية ل الذي تقدمه الهيئات المكونة الثالثعلى الدعم القوي  العمال من نيجيرياعن ممثل أكد و .110

بسبب  اسمةح وأشار إلى أّن المسألةالغداء.  فترةتنظيم الجلسة في كان ينبغي عدم . وكرر أنه إلعالنإلى االثالثة 

القضايا  تتجلىأن على نطاق أوسع والصك وينبغي أن يعَمم . في أفريقيا ةمتعددة الجنسي المنشآتعدد تزايد 

 الحرجة ذات الصلة في الوثيقة الختامية لالجتماع اإلقليمي.

 هةأي ج، ألنه لم يتم تعيين تدريب من منظمة العمل الدولية طلبت بالده أنّ  ماليعن ممثل حكومي أوضح و .111

. وأضاف أن 2020الثالثية في عام المكونة لهيئات اورشة عمل لبناء قدرات  بعقدتنسيق بعد. وكرر طلبه 

 .إدارة العمل على زيادة االمتثال لقانون العمل اً رويج لإلعالن يمكن أن يساعد أيضالت

عن كيفية إشراك العمل  ة عن أصحابمحاضرال االتحاد الدولي لنقابات العمال في أفريقيا عنممثل سأل و .112

ً اإلعالن وباعتبار  تبيان إلى النتائج المتوقعة.االس يفض  العمل في هذه العملية إذا لم  أصحاب ً ثالثي صكا ، وبالتالي ا

تحويل  وينبغياإلنسان.  وتتمحور حولعلى الحقوق  تقوم عملبيئة  إلرساءجميع األطراف ينبغي أن تمتثل له 

 يجب أال يكون تخفيف حقوق العمال أداة لجذب االستثمار.ولحة. المص أصحابإلى  ينالنهج من المساهم

، عينت العمل المعنية ببناء القدرات ورشتجربته بشأن اإلعالن. وعقب  كوت ديفوارعن ممثل حكومي تبادل و .113

وزارة العمل والشركاء االجتماعيون جهات تنسيق وطنية واعتمدوا خطة عمل مشتركة للترويج لإلعالن. 

وتوعية ب جميع األطراف تنسيق أخرى في وزارات أخرى وفي نقابات مختلفة. وقد تم تدري وأنشئت جهات

إلعالن خالل عام بشأن ا نظمت جهات التنسيق الثالثية منتدى وطنياً وشخص في العام الماضي.  200أكثر من 

بة بلده وخطة عن استعداده لتبادل تجرالمتحدث . وأعرب ن عن المنشآت متعددة الجنسية، حضره ممثلو2019

 العمل المشتركة مع الدول األعضاء األخرى في منظمة العمل الدولية.

، ولكنها تستثمر بمزايا ماليةتتمتع غالباً ما  ةمتعددة الجنسي المنشآت بأنّ  لعمال من المغربعن اممثل  ولحظ .114

ً أساس رى، مثل الصناعة يا إلى استثمارات في قطاعات أخفريقفي حين تحتاج أ في الصناعات االستخراجية ا

عما تفعله المتحدث ، تساءل ق بالمسؤولية االجتماعية للشركات، لدعم التحول الهيكلي. وفيما يتعلوالزراعة

ً  ةمتعددة الجنسي المنشآت في أعمال غير مستقرة.  تساهم، بالنظر إلى أنها كثيراً ما على المستوى التشغيلي فعليا

، األمر االجتماعي والمساواة بين الجنسينحقوق العمال والحوار  ةمتعددة الجنسي المنشآتينبغي أن تحترم و

 الذي سيؤدي بدوره إلى تعزيز اإلنتاجية.

، تجربتين ملموستين. أوالً، أبرز كيف قامت السنغال المدير العام للعمل والضمان االجتماعي في السنغالبادل وت .115

، بتعيين نفس جهات االتصال الوطنية 2017عام في  للمنشآت متعددة الجنسية المنقحالنص في أعقاب اعتماد 

ب العمل وواحدة وواحدة ألصحاربع جهات تنسيق: واحدة للحكومة يوجد في السنغال أوبموجب مرسوم وزاري. 

ركزت خطة العمل الوطنية على الترويج لتطبيق إعالن ولمجلس األعلى للحوار االجتماعي. لللعمال وواحدة 

قام ومفتشي العمل. خاص بالتدريبية، بما في ذلك نموذج  النماذجمن  اً عدد ي تشملوه المنشآت متعددة الجنسية

 المنشآتالمجلس األعلى للحوار االجتماعي بعمل رائع من خالل إنشاء لجنة ثالثية للترويج لإلعالن وتعاون مع 

ً ةالجنسيمتعددة  فوار فيما يتعلق العمل من كوت ديعن أصحاب ممثل الذكره سبق وما المتحدث ، كرر . ثانيا

صالح الذي تضمن توصيات محددة للغاية لوالعالمي والرأي الناتج عن ذلك  بمشاركة السنغال في اتحاد النقابات

، خاصة بالنسبة للسنغالة بالغ بأهميةملكية اإلعالن  واتسمتلدول األعضاء في االتحاد والشركاء االجتماعيين. ا

. كان لإلعالن دور ةمتعددة الجنسي المنشآت، وبالتالي المزيد من راتكان يجذب المزيد من االستثما وأن البلد

، ساعد ذلك في التأكد من أن . عالوة على ذلكةمتعددة الجنسي المنشآتفعال في دعم العمل الالئق في هذه 

 ممارسات هذه الشركات في السنغال كانت بنفس المعايير المطبقة في بلدانها األصلية.
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مزيدًا من المعلومات حول كيفية قيام منظمته بترويج  تحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقياالاممثل عن قدم و .116

ما في قطاع ، ال سيالستقطاب االستثماراتتحاد أولوية مهمة االفي  لدول األعضاء الثمانيا وتولياإلعالن. 

واإلعالن. وكان للرأي رأيًا بشأن تعزيز المسؤولية االجتماعية للشركات  تبنت، 2019التعدين. في عام 

واتفاقات  المنظمة السمةوإضفاء مجاالت مثل تعزيز العمل الالئق توصيات محددة بشأن تطبيق اإلعالن في 

، من بين مواضيع أخرى. يز الصادرات واالتفاقات الجماعيةومناطق تجهاالستثمار ومنصات الحوار الثالثي 

منظمة العمل الدولية في من دعم الفكر في وضع معيار وطلب ياالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا  كانو

 هذه العملية.

هناك حاجة إلى زيادة  بالقول إنّ  العمل واألعمال في ليسوتو أصحابالمسؤول التنفيذي في رابطة واختتم  .117

أداة  ي، إذ يشكلإلعالن ال يحل محل القانون الوطن، مع مراعاة أن هذا الإلعالن ينالقوي والترويجالتوعية 

األنشطة ، إلى جانب مكتب العمال اإلقليميةمنظمات منظمات أصحاب العمل ولينبغي وطوعية توفر التوجيه. 

 اً أكثر بروز اً دورفي منظمة العمل الدولية، أن تلعب  الخاصة بأصحاب العمل ومكتب األنشطة الخاصة بالعمال

 ة في كل دولة عضو.نقاط اتصال وطني تعيينينبغي وفي عملية المتابعة اإلقليمية. 

عن تقديره لدعم المكتب فيما يتعلق بتعزيز اإلعالن  نقابات عمال جنوب أفريقيا األمين العام لمؤتمرأعرب و .118

 وطلب تبادل خبرات كوت ديفوار والسنغال على نطاق أوسع.

ميع المشاركين ج وحدة المنشآت متعددة الجنسية وااللتزام إزاء المنشآت في منظمة العمل الدولية ةرئيس توشكر .119

ة التي طلبت مساعدة تقنية الثالثي الهيئات المكونةالتزام المكتب بدعم  توأكد أقاموهالذي  جداً على النقاش الثري 

 إلعالن.ابهدف ترويج 

 معايير العمل الدولية  الجلسة العامة المواضيعية األولى:
 والحوار االجتماعي والمساواة بين الجنسين في تحقيق 

 مل الالئق وأهداف التنمية المستدامةبرنامج الع

 تاتيانا موسوت الصحافية، الجلسة مديرةب صاحب العملمن مجموعة أصحاب رئيس ال نائبرحب  .120

المجلس الوطني للحوار ، رئيس حو التالي: السيد محمد الطرابلسياللجنة على الن وقد تشكلت. وبالمحاورين

اون جامعة كيب تفي لحكومة(؛ السيد إيفانس كالوال ، أستاذ ون االجتماعية في تونس )اووزير الشؤاالجتماعي 

، مديرة قسم النوع االجتماعي توكوزيلي روزفيدزو؛ السيدة ل الدوليةمنظمة العمفي ورئيس لجنة الحرية النقابية 

، مويان مم المتحدة االقتصادية ألفريقيا؛ السيد كايزرلجنة األل التابعاالجتماعية  اتالفقر والسياسالقضاء على و

 األستاذة؛ عمل(ال أصحابجنوب أفريقيا )في األعمال قطاع ، وحدة لجنة الدائمة للسياسة االجتماعيةرئيس ال

 (.العمال، المغرب )الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أفيدفاطنة 

الدولية والحوار )معايير العمل  المائدة المستديرةأهمية القضايا التي يتعين معالجتها في  الجلسة ةمدير تأبرزو .121

وتمثل المكونات لمنظمة العمل الدولية لعمل الالئق ا برنامج مدرجة في وهي قضايا( وقضايا الجنسيناالجتماعي 

مستقبل العمل، من أجل منظمة العمل الدولية مئوية عالم العمل. وأشارت إلى إعالن ل لإلدارة السديدةالرئيسية 

هذه التغييرات وتتطلب . فرصالتحديات وال تطرحث في عالم العمل والتي بالتغيرات العميقة التي تحد يذّكرالذي 

اتخاذ إجراءات من جانب كل من منظمة العمل الدولية والدول األعضاء فيها. وسيكون تعزيز إدارة عالم العمل 

تناول تس ةالمائدة المستدير إلى أنّ  توأشار خمسة محاورينالجلسة  مديرة تقدموعامالً أساسياً في هذا الصدد. 

المساواة بين " 2" فريقيا؛أحسين إدارة سوق العمل في األولويات الرئيسية لزيادة ت" 1"، هي: مواضيعأربعة 

 معايير العمل الدولية." 4"الحوار االجتماعي؛ " 3"الجنسين؛ 

 األولويات الرئيسية لزيادة تحسين إدارة سوق العمل في أفريقيا -1

على ضرورة إدراك وتطبيق المبادئ  المغربفي  رالية الديمقراطية للشغلالعمال من الكونفد ةممثل تشدد .122

المفاوضة الجماعية  وتشكل. على حد سواء لرجال والنساءلعمل لضمان العمل الالئق لوالحقوق األساسية في ا

 اإلدارة السديدة.عامالً أساسياً يدعم 
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اسات االجتماعية التابع للجنة األمم المتحدة مديرة قسم النوع االجتماعي والقضاء على الفقر والسي تأكدو .123
سياسات سوق العمل  يتمثل العنصر األول فيشمل عنصرين رئيسيين. ت اإلدارة السديدة أنّ  االقتصادية ألفريقيا

في  المنظمالنشطة التي يمكن أن تساعد في مواجهة التحدي المتمثل في انخفاض اإلنتاجية في االقتصاد غير 

أيضاً إلى حاجة ال وتبرز. منظمةالمهارات وإزالة الحواجز الهيكلية لخلق وظائف ب االرتقاءلك شمل ذيأفريقيا. و

هو فالثاني  أما العنصرالفقر واالستثمار في الصحة والتعليم. براثن دعم الدخل للمساعدة في انتشال النساء من 

، بما في ذلك ضمان قابلية فريقياأكة الحرة للعمالة في جميع أنحاء الحر لتنظيم اليد العاملةإدارة هجرة 

 المهارات. نقل

وأشار إلى أن المرأة تتحمل عبء المسؤوليات التوسع في العمالة المنتجة  ضرورةعلى  ةالمتحدث توشدد .124

 .في مكان العمل منها أداء جيداألسرية ويتوقع 

 اإلدارة السديدةعم على الدور الحاسم للحوار االجتماعي في د وزير الشؤون االجتماعية التونسيأكد و .125

 والديمقراطية والتنمية المستدامة والعدالة االجتماعية.

مية وجود مؤسسات على أه منظمة العمل الدوليةفي أستاذ جامعة كيب تاون ورئيس لجنة الحرية النقابية كد وأ .126

التصديق ين وقوانال وسنّ ، وهي ضرورية لضمان اإلدماج والمشاركة والمساواة بين الجنسين. قوية لسوق العمل

ً  ليس تفاقياتعلى اال ً  ويبقى كافيا  للغاية. التنفيذ الفعال حاسما

الحوار االجتماعي هو مفتاح  مرة أخرى أنّ  جنوب أفريقيافي  Business Unityالعمل من  أصحابممثل أكد و .127

 اتقية المشاورلى اتفاالتصديق عو. والتزامات ثابتةتحتاج البلدان األفريقية إلى مؤسسات و. اإلدارة السديدة

إلى المتحدث للغاية. كما أشار  ان( والتنفيذ الفعال لها، مهم144)رقم  1976، الثالثية )معايير العمل الدولية(

 القوانين الوطنية. وإنفاذمعايير العمل الدولية  تطبيقأهمية 

 المساواة بين الجنسين -2

من أجل تحسين المساواة بين  هاجهود إيالءلى عن المجاالت التي تحتاج فيها أفريقيا إ الجلسة ةمدير توسأل .128

 إلى تبادل ممارساتهم الجيدة في هذا الصدد. المحاورينالجنسين في عالم العمل. ودعت 

أنه في حين أن بعض الشركات تعمل بالفعل  جنوب أفريقيافي  Business Unityالعمل من  أصحابممثل أكد و .129

قلة قليلة من ويمكن عمل المزيد لتحقيق المساواة بين الجنسين. ، إال أنه على ترقية النساء إلى مناصب عليا

سياساتهم وممارساتهم  صحاب العمل مراجعةأل وينبغيفريقيا. أتنفيذية عليا في جنوب  النساء يشغلن مناصب

ومواصلة التداول حول لتكنولوجيا والهندسة والرياضيات دعم العلوم وا كما ينبغي لهم ستدركوا األمور.وأن ي

مديرة قسم النوع االجتماعي والقضاء على الفقر والسياسات االجتماعية التابع للجنة األمم  ته القضايا. وأكدهذ
شجبت والعقبات التي تعرقل مشاركة المرأة في سوق العمل.  تذليل ضرورةعلى  المتحدة االقتصادية ألفريقيا

التكنولوجيا والهندسة العلوم ومجال  فيولوظائف في المستقبل. العمل فيما يتعلق باسوق في  النساء غياب

في المائة من النساء  10، هناك عدد قليل جدًا من النساء )أقل من والرياضيات، حيث سادت وظائف المستقبل

غيرها إلى دعم الشابات للوصول إلى المدارس و ضرورةعلى المتحدثة هذه المجاالت(. وأكدت  فيالمتخرجات 

 خلق، حيث يمكنها األعمالقطاع تي تستحق االستكشاف وصول المرأة إلى من الفرص. ومن هذه الفرص ال

 الالزم.  الدعم ت، إذا تلقبنفسها وإدارة الشركات الخاصة

ضاً في العديد االستثمار ضروري أي ، فإنّ لية الديمقراطية للشغل في المغربممثلة العمال من الكونفدرال ووفقاً  .130

، إلى والخدمات االجتماعية ومحو األميةليم والتدريب المهني والصحة ، بما في ذلك التعمن مجاالت السياسة

ً وفقوجانب مكافحة العنف ضد المرأة واالتجار بالبشر.  جنوب في  Business Unityالعمل من  أصحابلممثل  ا
من بين المساواة بين الجنسين. و النعداماألسباب الجذرية  تشكلالهيكلية التي  المشاكلمعالجة  ينبغي، إفريقيا

 ، مثل أعمال الرعاية.النساء في قطاعات معينة استبقاءشاكل هذه الم

سيتعين تنفيذ االتفاقيات المتعلقة ورسائل أخرى أعربوا فيها عن وجهات نظر متقاربة.  المحاضرونألقى و .131

ل االعتراف أكثر صرامة من أج سرية تنفيذاً األمسؤوليات ال ذويبالمساواة في األجر وحماية األمومة والعاملين 

المرأة في مجال  وريادةباإلمكانات الهائلة للمرأة في القوة العاملة. ومن شأن االستثمار في التعليم والمهارات 

عالوة على ذلك، من شأنه أن . المنظمة العمالةاألعمال أن يزيل الحواجز التي تقيد وصول المرأة إلى قطاع 

ظل النمو ويالرعاية.  بعمل، مثل االعتراف اسات الرسميةالسي وضعيقلل من النقاط العمياء الحالية في 

ً االقتصادي ضروري ية "اللينة"، مثل ، بما في ذلك خارج القطاعات التقليدوفير المزيد من فرص العمل للنساءلت ا

تعزيز ، يمكن النظر في تدابير أخرى )مثل حصص الوظائف في القطاع الخاص( لالصحة والتعليم. ومع ذلك

 . منصفة بشأن القضايا التي تؤثر على الشبابسياسات شاملة و من الحيوي اعتماد، للمرأة. وأخيراً فرص العمل 
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 الحوار االجتماعي -3

ك احترام ، بما في ذلفير بعض الشروط للحوار االجتماعيإنه يلزم تو وزير الشؤون االجتماعية في تونسال ق .132

يمكن أن و(. والحرية النقابيةقراطية )مثل حرية التعبير ديمسليم ومؤسسات  سياسيمعايير العمل الدولية ومناخ 

كان هذا هو والوطني في حالة حدوث أزمة سياسية خطيرة.  والتوافق للصمود يكون الحوار االجتماعي مصدراً 

بناء ثقافة الحوار  ومن الضروري، حيث سهل الشركاء االجتماعيون االنتقال السلس. الحال في تونس

ً وفقواالجتماعي.  االلتزام السياسي من جميع  ، فإنّ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المغربفي العمال  ةلممثل ا

في  Business Unityالعمل من  أصحابممثل جتماعي. وقد ردد ذلك االحوار نجاح الإل أساسياألطراف 
من أن يستفيدوا ن يالشركاء الثالثي ومن شأن، الذي أكد على ضرورة مشاركة جميع األطراف. جنوب إفريقيا

وطني للتنمية من مثال المجلس الذلك ، كما يتضح لفاعلة األخرى في المجتمع المدنيالحوار أمام الجهات ا إرساء

 فريقيا.أفي جنوب ل االقتصادية والعم

ار يجب أن يكون الحووعن عدد من اآلراء المتقاربة فيما يتعلق بهذا الموضوع.  المحاورونكما أعرب  .133

غطي يينبغي أن و، بحيث يلبي توقعات الشباب والنساء والسكان المستضعفين. امالً قدر اإلمكاناالجتماعي ش

هذه المواضيع التدريب ، على أن تشمل على القضايا االجتماعية البحتة قتصريواسعة من المواضيع وأال  طائفة

رة والسياسة المالية، وما إلى م والحريات الفردية وحقوق المرأة وحقوق اإلنسان وسياسة الهجوالتعليالمهني 

أهمية تنفيذ االتفاقيات  تبرز؛ ومن هنا الحوار االجتماعي عن نتائج فعالة، يجب أن يسفر ذلك. وعالوة على ذلك

بالموارد البشرية  ومزودةأن تكون مؤسسات الحوار االجتماعي قوية ومستقلة  كما ينبغي. عنه والقرارات الناتجة

 والمادية الالزمة.

 ايير العمل الدوليةمع -4

 سجالً لبلدان األفريقية ل أنّ  لمنظمة العمل الدوليةفي  يس لجنة الحرية النقابيةأستاذ جامعة كيب تاون ورئذكر  .134

ً ال يزال ضعيف تطبيقها لكنّ  ،ديق على اتفاقيات العمل الدوليةالتصفي  حافالً  قص بسبب ضعف المؤسسات ون ا

تحتاج البلدان األفريقية ومهمشة وتفتقر إلى الموارد.  هي، بل سات مهمةتُعتبر وزارات العمل مؤس وال. اتالقدر

من وإلى عكس هذا االتجاه إذا أرادت تحسين تنفيذ االتفاقيات المصدق عليها واإلصالحات ذات الصلة. 

 عمل، هناك حاجة إلى مؤسسات ة على ذلكالضروري تقوية قدرات وزارات العمل والخبرات الوطنية. عالو

بما في ذلك  ،طوير مهارات مختلف أصحاب المصلحةيجب توبموارد بشرية ماهرة. تتمتع ، قوية وتوظيف

، من أجل تحقيق فهم وتطبيق أفضل للمبادئ المنصوص عليها في المعايير. ويمكن معالجة الشركاء االجتماعيون

باألولويات الوطنية  التقنيعم أن يسترشد هذا الد وال بد من. ةالمانحالجهات  وحشدذلك من خالل التعاون التقني 

الوطنية. وبهذه  اتعلى الخبر وأن يعتمدالشركاء االجتماعيين الوطنيين  جانبالمحددة بشكل مشترك من 

البلدان األفريقية بالشجاعة  تتحلىينبغي أن و، سيتم تحسين الدعم واالستجابة لالحتياجات الحقيقية للبلد. الطريقة

 حقيق مكاسب ديمقراطية ال رجعة فيها.إلظهار الرغبة السياسية في ت

استثارة تعزيز معايير العمل الدولية و أنّ  ممثلة العمال من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المغرب توضحوأ .135

وزيادة عمليات كن العمال من المطالبة بحقوقهم ، ألنها ستما وتنفيذها ضروري لنقابات العمالالوعي به

ذي القيمة وتعزيز المبادئ فيما يتعلق بحقوق المرأة )مثل األجر المتساوي عن العمل لة عية الفعاالمفاوضة الجما

في تجنب األزمات ذات األصول ومعايير العمل الدولية في االستقرار السياسي  تساهم وبذلك،ة(. المتساوي

 االجتماعية واالقتصادية.

معايير العمل الدولية  وتشكلبهذا الموضوع.  عن عدد من اآلراء المتقاربة فيما يتعلق المحاورونكما أعرب  .136

 لعام االتحاد األفريقيوبرنامج  2030في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام  للمضي قدماً ال غنى عنه  اً إطار

ضمان معايير عمل وبمستقبل العمل  يمكن أن نرسم معالممعيارية سياسات وباعتماد فريقيا التي نريد. أ: 2063

مالية لجميع العمال. واتفق المشاركون في المناقشة على الحاجة إلى مؤسسات عالعمل الالئق  توفير يمكننادولية 

يتملكها نشطة وسياسات عمل وطنية اعتماد من خالل  هذه المؤسسات ال بد من دعموقوية وشاملة وتمثيلية. 

لعب تنفيذ االتفاقيات ويرين. ، بمن فيهم النساء والشباب والعمال المهاججميع العمال على المستوى الوطني

المعايير وسيادة القانون في أفريقيا.  وتعزيز يةالشمول هذهاألساسية لمنظمة العمل الدولية دوراً رئيسياً في تحقيق 

 لتنمية المستدامة.إزاء او في مجال الحوار االجتماعيالمحرز بمثابة مرجع لقياس التقدم هي 
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 عل العمل الالئق ج: الثانيةالجلسة العامة المواضيعية 
 حقيقة واقعة لشباب أفريقيا

رئيس وزراء بوجود  رّحبجميع المشاركين. كما بونوزيفو مبانجوا ، السيدة بمديرة الجلسة نائب الرئيسب رحّ  .137

 السيد كريستيان لويس نتساي. ،مدغشقر

في  واالستخدامالعمل ، وزير : الدكتور كريس نغيجيتهموقدمبمحاوري المائدة المستديرة  الجلسة ةمدير تبرحّ  .138

؛ السيدة كوت ديفوارفي لشباب والخدمة المدنية ا وعمالة، وزير النهوض بالشباب نيجيريا؛ السيد مامادو توري

 العام، المدير أيابونغا كاوي؛ السيد نيجيريافي  Tony Elumelu، مديرة عمليات مؤسسة إيفيوما أوكافور أوبي

، رئيس فريقيا؛ السيد بيتر موتاساأجنوب في ( المائدة المستديرةفي )وممثل الشباب  Xesibe Holdingsلشركة 

 .يينوغنداألالعمل  أصحاب، ممثلة اتحاد لية في زمبابوي؛ السيدة غريس ناباكوزامؤتمر النقابات العما

 للشبانضمان العمالة الكاملة والمنتجة في  يتمثلأفريقيا تواجهها  يسياس أكبر تحد   إلى أنّ  الجلسة ةمدير تأشارو .139

بالتعليم وال بالعمل وال  ينغير ملتحق شخصمليون  52مليون عاطل عن العمل و 13.4 يوجد -والشابات 

مع  تعقيداً الوضع  يزيدسوف و. العاملين الفقراء يُعتبرون من همولكنشخص عاملين  مليون 54.4و بالتدريب

مستقبل العمل  فإنّ  ،. وبالتالي2030لول عام بح الشابةفي المائة في القوى العاملة  37الزيادة المتوقعة بنسبة 

للهشاشة السياسية واالقتصادية والبيئية.  المعرضين على وجه الخصوص لشبابا تعني مسألة مهمةفريقيا أفي 

 حوار طوعي وال بد من إرساءق العمالة الكاملة والمنتجة. تحقت، لن سياسات مبتكرة والتزام سياسي وفي غياب

 .اإلقليمي والوطني والمحلي ىائف أكثر وأفضل على المستور وظحول كيفية توفي

أبوجا  بيانإلى  باالستنادسياقية  استشرافاتإلى تقديم  المائدة المستديرةممثل الشباب في  الجلسة مديرة تدعو .140

 أغسطس.آب/  3إلى  1من  نيجيريا، الشباب، الذي عقد في أبوجا المعني بعمالةوالمنتدى العالمي لصالح الشباب 

العاملة  ىالقو بالنظر إلى أنّ زيد حدة يي سذالولشباب صالح اإلى االفتقار إلى فرص العمل ل ممثل الشبابأشار و .141

المنظم وغير  المنظمفي االقتصاد  النمطيةغير  العملزيادة أشكال إلى و 2030تضاعف بحلول عام تفريقية ساأل

ة وهجرات اإلنتاج عمليعلى ستوطنات البشرية وتغير المناخ قضية ملحة تؤثر على المويطرح . على حد سواء

على نحو ، هناك حاجة إلى مزيج من السياسات، مواجهة هذه التحدياتوبغية الشباب داخل أفريقيا وخارجها. 

مل ذلك سياسات لالقتصاد الكلي . وينبغي أن يشالشباب المعني بعمالةمناقشته خالل المنتدى العالمي  ما تمت

وق العمل النشطة وتنمية المهارات، ة للعمالة القادرة على التكيف مع المناخ وسياسات سفعالوسياسات قطاعية 

كما وفريقيا. أزًءا ال يتجزأ من عالم العمل في الذي يعد ج المنظمعملية تعالج الطابع غير فضالً عن سياسات 

ً من الضروري أيض، ش في المنتدى الذي ُعقد في أبوجانوق العمل لقطاعات مثل  تسخير إمكانات خلق فرص ا

 إيالء، ينبغي عاية وما إلى ذلك. عالوة على ذلكاالقتصاد الرقمي والثقافة واالقتصاد اإلبداعي وأعمال الر

الشباب  إلى أنّ المتحدث ، أشار التهرب الضريبي. وأخيراً وإنهاء خصوصية البيانات و األولوية لحماية اإلنسانية

، داخل وخارج منظمة في أبوجاها على أنفسهم في المنتدى العالمي سيتصرفون وفقًا لاللتزامات التي قطعو

 العمل الدولية واألمم المتحدة.

وزير العمل ، أوضح عمل الئق للشباب من خلقالجلسة بشأن الدروس المستفادة  مديرةورداً على سؤال من  .142
ً للتغيير في الحكومةمية، نتيجة االفتقار إلى استمرارية البرامج الحكو أنّ في نيجيريا  واالستخدام  ، كان تحديا

كانت اإلرادة السياسية مطلوبة لضمان استمرارية هذه البرامج بغض النظر عن أي تغييرات  ،لبالده. لذلك

وتوفير التمويل الكافي. ودعا جميع الشركاء في نيجيريا إلى ة. وأكد أنه ينبغي تنفيذ الخطط محتملة في الحكوم

احتياجات سوق العمل. كما دعا إلى ضرورة تحديد  حتى تعكسالدراسية  العمل على ضمان تحديث المناهج

ريع التي قدمتها اإلدارة السابقة، وتوسيع نطاق برامج التوظيف الفعالة. وأكد التزام حكومته بإنهاء جميع المشا

ً  اً مشير  لها.  يالكافالتمويل  وتم توفيربرامج جديدة تستند إلى التجارب السابقة  إلى أنها أدخلت أيضا

ً علم الجلسة مديرة تأحاطو .143 "العمل كالمعتاد" لن يحقق التغيير التحويلي المطلوب لضمان  على أنّ  بوجود توافق ا

 العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق.

وزير النهوض بالشباب ، أبرز يق النمو المستدام وتمكين الشبابالجلسة بشأن كيفية تحق مديرةورداً على سؤال  .144
تمثل مشكلة في أفريقيا. وأوضح أنه في  الجزئيةالعمالة  أنّ الشباب والخدمة المدنية في كوت ديفوار  وتشغيل

في المائة.  93 قرابة يبلغ المنظمعدد الشباب في االقتصاد غير  ، فإنّ منخفض اإلقليمحين أن معدل البطالة في 

. وقد درست حكومته مختلف المنظمى االقتصاد في االنتقال إل المنظمكيفية دعم االقتصاد غير  فيالتحدي  ويكمن
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بهدف تعزيز إيجاد فرص العمل. وقال وخفضت الضرائب  المنظماالختناقات التي أعاقت النمو في القطاع غير 

واعتبر مؤهالت. أية دون ب ون النظام الدراسيتركالذين يحكومته تدرس أيضاً كيف يمكنها تمكين الشباب  إنّ 

أنه ينبغي مراجعة نظام المتحدث متطلبات سوق العمل. وذكر يتمشى مع تدريب  رتوفيالحل هو ضمان  أنّ 

ً أيضمن المهم ا كأمثلة قد درستها حكومته. و، مستشهداً بسويسرا وألمانيالتعليم  اً أن يلعب القطاع الخاص دور ا

ً نشط فر للشباب يوتكميلي في هذا اإلصالح. كما قدمت حكومته مبادرة إصالح تركز على برنامج تدريب  ا

 فرص التدريب وخبرات العمل.

العمل عن دور القطاع الخاص فيما يتعلق بالتلمذة الصناعية الجيدة كوسيلة  ة أصحابممثل الجلسة ةمدير تسألو .145

 الكتساب المهارات.

دوراً  يلعبونبتسليط الضوء على أن أصحاب العمل على السؤال  العمل األوغنديين أصحاباتحاد  ةممثل تورد .146

 ً لتنمية المهارات و في معالجة عمالة الشباب عن طريق إيجاد فرص عمل جديدة للشباب على وجه التحديد. رئيسيا

عكس التغيرات السريعة في سوق تال  ةالحالي المناهجا ألن متحديثه ينبغيوالتدريب المهني أهمية حاسمة ولكن 

 ائف. الوظ ونوعيةتحسين اإلنتاجية بغية ت في تنمية المهارابشكل أكبر القطاع الخاص أن يساهم  وينبغيالعمل. 

في العمال نقابات الدور الذي تلعبه ما هو الوظيفة و نوعيةممثل العمال عن كيفية ضمان  الجلسة مديرة تسألو .147

 هذا السياق.

 سوفالشباب  بعمالةاإلحصاءات المتعلقة  أنّ االنتباه إلى  رئيس مؤتمر نقابات العمال في زمبابوي واسترعى .148

 السمة غير المنظمةي ووالطبقة الوسطى تختفوالفرص آخذة في التالشي  في تدهورفالوظائف : لجميعتصدم ا

عانت  إال أنها، تتمتع بموارد طبيعية ضخمةوفريقيا قارة غنية للغاية أفي حين أن و. في تزايد والعمال الفقراء

اًرا اردها الطبيعية التي تطلبت أسع، وكان ذلك يعتمد على تصدير مووذج اقتصادي يلبي احتياجات القلةمن نم

 وال بد من، من الضروري "إعادة تشغيل" االقتصاد. األزمة لخروج من هذهوبغية اأقل من المنتجات النهائية. 

المجتمع والعمل  هيكلياتال بد من دمج الشباب في جميع . ووظائف الئقة الستحداث ثوتشجيع االبتكار والبح

 صص المخصصة للشباب.الحأسلوب اإليجابي من خالل 

األطر السياسية والتنظيمية  إنّ  Tony Elumelu مؤسسةفي عمليات المديرة  ت، قالالجلسة مديرةرداً على سؤال و .149

. األفريقيبتوفير وظائف الئقة للشباب  ة األفريقيةالتجارة الحرة القاريمنطقة الفعالة ضرورية لضمان قيام اتفاق 

باآلليات الصحيحة لتنفيذ هذه  الشباب األفريقي أن تزودلحكومات ل أنه ينبغي غير، ألفكارل وال تفتقر أفريقيا

أفريقيا مجاالت أحدث وزيادة  مع ولوجمن الضروري أن نتعلم باستمرار من التجارب السابقة واألفكار بفعالية. 

 خلق وظائف الئقة.لصالح التزام واضح وال بد من شبكاتها. 

 سئلة.األطرح باب  الجلسة ةمدير تفتح .150

إلى تنظيم للحساب الخاص  الكفاف عملل من عما هو مطلوب لالنتقا ممثل من وزارة العمل في ماليسأل  .151

 .المنظمةغير  العمالةفي الضالعين ، بالنظر إلى األعداد الكبيرة من الشباب المشاريع

اعات االقتصادية التي عن التدابير العملية الالزمة لتشجيع تنمية القط في مصر العملمن وزارة  ةممثل تسألو .152

، األخضر واقتصاد الرعاية واالقتصاد، مثل االقتصادات الرقمية عزز فرص العمل للشباب في أفريقيايمكن أن ت

 المساواة بين الجنسين على النحو الواجب.ضمان مع 

شاركة عن كيفية قيام المنظمات بتعزيز م في الكاميرونوالضمان االجتماعي من وزارة العمل  ةممثل تسألو .153

وجود العمال الشباب  أن تضمنالعمل  منظمات أصحابوكيف يمكن لمنظمات العمال و إسماع صوتهمالشباب و

 ا.في صفوفه

عن كيفية توسيع نطاق مبادرات تنمية المهارات في  العمل في بوركينا فاسو أصحابممثل عن منظمة سأل و .154

 منطقة الساحل.

إلى وجود فجوة  يؤدي، مما على االفتقار إلى إيجاد الوظائف في مالوي العمال اتمنظمإحدى ممثل عن وعلق  .155

العثور  ال يستطيعونهذا يعني في كثير من األحيان أن الخريجين و. المتاحة بين الباحثين عن عمل والفرص

سأل عما وأو أنهم سينتهي بهم المطاف في وظائف ذات نوعية رديئة أو سيشعرون باإلحباط. على وظائف 

 .2030خلق فرص عمل كافية للشابات والشبان بحلول عام يذه الفجوة وسد هييمكن أن 
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عدم وجود  إلى أنه من الواضح أنه على الرغم من أصحاب العمل في ليسوتو إحدى منظمات عنممثلة وأشارت  .156

ثار االستثمارات تزيد من آساالستثمارات الجديدة ستدخل وكيف  التأكد من أنّ كيف يمكن "عمل كالمعتاد"، 

 ة على العمالة.يدالجد

إمكانات خلق فرص العمل  ه ال بد من تسخيرإلى أنّ  المحاورون، أشار على جميع األسئلة المذكورة أعالهورداً  .157

من خالل  ،لقطاع الرقمي والقطاع اإلبداعي واقتصاد الرعاية واالقتصاد األخضر واقتصاد المحيطاتفي ا

منطقة التجارة الحرة اتفاق بتوقيع والشباب.  لدى م المشاريعتنظيالسياسات والبرامج الحكومية لدعم تنمية روح 

أن تظل مصدراً للمواد  بدالً من للقارة من خالل رفع سلسلة القيم ، سيتم تعزيز إمكانات التصديرالقارية األفريقية

، وهو هلالعتراف بعمل الرعاية وتقييم ، هناك حاجةمساواة بين الجنسين في سوق العملتعزيز الوبغية الخام. 

 وتبرزالتدريب. وال العمل وال التعليم ب ال يمكنهّن االلتحاقمنهن  ات، والكثيرالشاباتعمل غالباً ما تضطلع به 

من خالل مزيج  ،في السياق األفريقي على كافة المستوياتسياسات تعزز اإلجراءات الشكلية وضع حاجة إلى ال

على أهمية سياسات التغيير الشامل والهيكلي لتوفير المزيد  وتم التأكيدمن السياسات االقتصادية واالجتماعية. 

ضرورة بشكل عام، كان هناك إجماع حول ومن فرص العمل وضمان حماية وحقوق وكرامة العمال الشباب. 

المجتمع. كافة شرائح دمج الشباب في  وموجهة نحوإيجاد فرص العمل  بغية موجهة نحو الطلبسياسات  وضع

ومنظمات العمال نقابات شمل الشباب في يالضروري تعزيز الحوار االجتماعي الذي ، من عالوة على ذلك

 للشباب.مخصصة العمل وتنفيذ العمل اإليجابي من خالل حصص  أصحاب

 السبل التكنولوجية  :الثالثةالجلسة العامة المواضيعية 
 واإلنتاجية لتحقيق مستقبل عمل أكثر إشراقاً في أفريقيا

 ةمتخصصة في استراتيجي، وهي و مبانيواف، السيدة نوزيالجلسةبمديرة  العمالن مجموعة مرئيس النائب رحب  .158

مديرة الجلسة مجموعة المحاورين المؤلفة من  تقدمو. ها زمام إدارة المائدة المستديرة، وسلمإدارة المناقشات

؛ السيدة س بافور عوااغناطيو ،غانافي وعالقات العمل  االستخداموزير األشخاص التالية أسماؤهم: معالي 

، أوكوتيي-أيساتو با؛ السيدة مفوضية االتحاد األفريقيلدى  الشؤون االجتماعية ة، مديرمارياما محمد يسيس

التنمية  في مصرفلبشري والشباب وتنمية المهارات منسقي تطوير األعمال في إدارة رأس المال ا رئيسة

من  ،فيدا نساري؛ السيدة االتحاد الدولي لالتصاالتفي ريقيا فاألفريقي؛ السيد أندرو روج، المدير اإلقليمي أل

في فريقيا لإلنتاجية أ، رابطة عموم موتونيي موتيبا؛ السيد ، جمهورية تنزانيا المتحدة Products Viax شركة

. رحب نائب الرئيس اكيني -المركزية لنقابات العمال  ، المنظمةجنوب إفريقيا؛ السيد آدمز سوسبيتر باراسا

 أعضاء فريق المناقشة وسلمهم إلى رئيس الجلسة.ب

 .فكار الرئيسية حول كل موضوعاألعن  ويرد فيما يلي موجزهذا النقاش حول عدد من الموضوعات.  وتمحور .159

 وتنمية المهارات واالرتقاء بهإعادة تقييم التدريب المهني 

لمحيطة ينبغي معالجة وصمة العار او. يم بتقييمهاإلقل يقومإلى إعادة التفكير في ما  محاورو المائدة المستديرةدعا  .160

والمهني العثور بسهولة ، حيث يمكن لألشخاص الحاصلين على شهادات التعليم التقني ينبالتعليم والتدريب المهني

التعليم التقني والمهني  تقييم ضرورةالضوء على  المحاورون رنة بشهادات التعليم العام. وسلط، مقاعلى وظائف

 من أجل جذب المزيد من الشباب نحو تنمية المهارات.واالرتقاء بها، لمهارات وتطوير ا

 رساالبنية التحتية للمد وتحسينالدراسية صالح المناهج إ

وجعلها  المنشآتإصالح المناهج الدراسية لمواءمتها مع احتياجات  ضرورة محاورو المائدة المستديرةأبرز  .161

حاجة  وتبرزبير بين المؤهالت المكتسبة واحتياجات سوق العمل. تطابق ك انعدامهناك و"مناسبة للغرض". 

جديدة ال التكنولوجياتإدخال  وينبغي. قطاعات األعمالشراكة وثيقة مع بالمناهج الدراسية  إلعادة هيكلةقوية 

فرص حتى يتمكنوا من الوصول إلى اللغوية الشباب مهارات  أن تطّورعلى المدارس و .والتربيةفي التعليم 

 للمدارسالستثمار في البنية التحتية ا من الضروري من جهة أخرى،في األسواق الدولية. عمل المطروحة ال

 .لتلبية الطلب الحالي
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 المهارات واإلنتاجية بشأن تعزيز مراكز التميز اإلقليمية

على مراكز الالمهارات واإلنتاجية. وينبغي أن تعمل هذه  بشأنإقليمية تميز بإنشاء مراكز  المحاورونأوصى  .162

وتشجيع تبادل المعلومات على  والمنشآتشراكة وثيقة مع القطاع الخاص بوير المناهج الدراسية الصحيحة تط

ً ينبغي أن تنظر هذه المراكز أيضوالمستوى اإلقليمي.  الغذائية قطاع الزراعة  أيفي القطاعات المتنامية ) ا

بين دينامي حوار  وال بد من إرساءنمية المهارات. ( وتعزيز ت، وغير ذلككنولوجيا المعلومات واالتصاالتوت

يجب تطوير منصات وفريقيا أن تتبنى تقنيات جديدة. أعلى وتنمية المهارات.  بشأنالقطاعين العام والخاص 

 المسائل المتعلقةوتشارك الخبرات والممارسات الجيدة في جميع من بعضها البعض البلدان تتعلم حتى إقليمية 

الضوء على مثال لوحة القيادة لتوظيف الشباب في بنك التنمية األفريقي  ينالمتحدثأحد لط سوق العمل. وسب

 كمنصة إقليمية.

 والتعلم المتواصلمهارات نظام بيئي جديد من التطوير 

في المائة من الوظائف الحالية  50نتيجة لالبتكار التكنولوجي واالختالل التكنولوجي، يمكن أن تختفي حوالي  .163

نظام  إعادة تنظيم ضرورةالضوء على  المحاورونمواجهة هذا التحدي، سلط وبغية ائف جديدة. وتظهر وظ

أن هذا النظام مثل  ومن شأن. المستقبلية ةملاالع اليدإلعداد  تعلم متواصلالتعليم وتطوير مهارات جديدة ونظام 

من الضروري لآلباء واحتياجات سوق العمل وأن يعزز الوصول إلى تنمية المهارات للجميع. يراعي 

ينبغي أن والشباب في اختيار المسار الوظيفي الصحيح بناًء على احتياجات السوق.  أن يوجهواوالمدرسين 

ومعلومات سوق العمل  المشورةتشمل بعض العناصر الرئيسية لهذا النظام الجديد التوجيه المهني وخدمات 

المهارات يتمتعون بتجديد األشخاص الذين لدى مهارات البحث عن الوتحديد االحتياجات من المهارات و

ً ل وينبغيبناًء على االحتياجات المستقبلية لسوق العمل. واالرتقاء بها،  احتياجات جميع الناس.  أن يلبي لنظام أيضا

إلى تحديد الثغرات في  ومن شأن ذلك أن يفضي، ء مراجعة شاملة للمهارات الحاليةمن الضروري إجراو

تزويد والبد من المهارات. قدماً بلتكنولوجيا أن تدفع ويمكن لة واضحة لسد هذه الفجوة. المهارات ووضع خط

يمكن كما كل ما سبق يجب أن يحدث بطريقة منهجية. وببنية تحتية مناسبة.  التربويةالمدارس والمؤسسات 

 تنمية المهارات.بدور مهم في تسهيل  أن تضطلعالحكومات على لكن و، هذه الجهود يستكملللقطاع الخاص أن 

 وتنمية المهارات زيادة االستثمارات في البنية التحتية

إلى االستثمار في بنية تحتية مادية ورقمية عالية الجودة لتهيئة فرص العمل.  المحاضرون والحضوردعا  .164

ويد ، بما في ذلك تزتوفير الوصول إلى البنية التحتيةبهدف استثمارات  تحقيقوسلطوا الضوء على ضرورة 

من الضروري للغاية وعيشون في المناطق الريفية. ألشخاص الذين يا لصالح، كل فرد بتقنيات جديدة ورقمية

إلى ا المحاضرون لوصول إلى العمل الالئق. كما دعتحسين االستثمارات في تنمية المهارات لتمكين الناس من ا

 المهارات. مواءمةعدم تقليل من أجل المهارات  تنميةتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في 

 وتشجيع االبتكار احتضان التكنولوجيات الجديدة

 االبتكار لدعم آلية إنشاء إلى، ودعوا االبتكار وتشجيع األفريقي بالشباب اإليمان إلى الحاجة المحاورون أبرز .165
مقابل  الدوالرات ماليين تساوي أفكار في هذا المجال وإال سوف تباع األفريقي للشعب الفرصة تتاح بحيث

 قيمة إلى فريقياأ تحتاجو. الدوالرات ماليين إلى وتحويلها أخرى مناطق في تطويرها تميو حفنة من المال

 االبتكار تشجيع من بد الو. فرصالو واالزدهار وظائفجزءاً من ال تأخذ معها القارة تغادر سفينة كلمضافة، ف
وينبغي . والتطوير البحث في إضافية استثماراتيق تحق خالل من تمكينهم إلى الناس يحتاجو. بانتظام وتمويله

 .االبتكار مراكز أن تعزز الحكومات، وعلى إنتاجها إلى تنتقل أن عليها بل فحسب، التكنولوجيا القارة تستخدم أال

 اكتساب الخبرة المهنية و والتمرن تعزيز التلمذة الصناعية

التلمذة الصناعية الكتساب الخبرة من خالل توفير الفرص للشباب  سلّط المحاورون الضوء على ضرورة .166

ألن أصحاب نظراً ، من الوصول إلى الوظائف سيتمكنون وبالتالي،وفرص التعلم القائم على العمل. والتمرن 

الذي تمت اإلشارة  المتواصلنظام التعليم للمهارات ول وينبغي. اتريدون أشخاًصا لديهم مهارات وخبرالعمل ي

ً لتلمذة الصناعية وفرصاأن تشمل إليه سابقًا   .تطوير أطر المؤهالتوال بد من . والتمرن المهنيةالكتساب الخبرة  ا
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تنسيق تنمية المهارات  من ، ال بد أن تبدأ نقطة االنطالقالقدرة التنافسية الصناعية بغية تعزيز، وعالوة على ذلك .167

المحلي والقطاعي  المستوىنافسية على إضفاء الطابع المؤسسي على اإلنتاجية والقدرة الت وينبغيواإلنتاجية. 

دولة إلى الجهود المبذولة لمناقشة  55أن تنضم جميع دول المنطقة البالغ عددها  وينبغي. واإلقليمي والوطني

حاجة ال وتبرزينبغي أن تستفيد المنطقة من تبادل الممارسات والخبرات الجيدة بشأن هذا الموضوع. واإلنتاجية. 

سيكون التعاون مع وتشجيع أبطال اإلنتاجية. و والمنشآتإلنتاجية لمساعدة الحكومات ا أخصائييإلى تدريب 

تعزيز الصلة بين اإلنتاجية  ينبغي، اً ا للغاية في هذا المسعى. وأخيروكاالت مثل منظمة العمل الدولية مفيدً 

 ر.وواألج

 دم ترك أي شخص على قارعة الطريقلع اعتماد تدابير

 وأخذها بعين االعتبارفي كل بلد  المستضعفة بالمجموعاتاالعتراف لى ضرورة ع سلّط المحاورون الضوء .168

يتيح هذا من شأنه أن ووتحديد ما إذا كانت النساء واألشخاص في المناطق الريفية يندرجون ضمن هذه الفئة. 

لفجوة لي منع ا، وبالتاإلى فرص تنمية المهاراتالجميع وصول  ترمي إلى تعزيزتدابير استباقية  اعتماد إمكانية

 المجموعاتسياسات وبرامج محددة تستهدف هذه  وضعحاجة إلى ال تبرز، من االتساع. عالوة على ذلك

 .المستضعفة

 االستثمار في النمو القطاعي: المهارات

بناًء على هذه والحاجة إلى تحديد القطاعات المتنامية التي تتمتع فيها كل دولة بميزة نسبية.  المحاورونأبرز  .169

يجب أن تكون ود االحتياجات من المهارات لتطوير القطاعات ذات األولوية. تحدأن لدول ل ينبغي، يزة النسبيةالم

منطقة التجارة الحرة السياسات المناسبة لالستفادة من  عملية وضع األساس الذي تقوم عليههذه المزايا النسبية 

 وغيرها من الفرص التجارية. القارية األفريقية

 ة األدمغة والهجرةهجر مراعاة

الذين شخاص األ، هناك مة عن نوعين من الهجرة. من ناحيةهجرة األدمغة الناجإلى أيضاً  تطرقت المناقشات .170

السكان المحليين الذين يعملون في  ناجمة عن، هناك "هجرة رقمية" من ناحية أخرىويهاجرون إلى الخارج. 

 سات وحوافز ومخططات للناس لالبتكار واالستثماربوضع سيا المحاورون ىأوصوشركات مقرها في الخارج. 

أن تشجع الموهوبين للغاية واألشخاص هذه الحوافز ومن شأن وتشجيع عودة العمال المهاجرين. في بلدانهم 

الناس  تنقل بشأنالمفاوضات  تسريعحاجة إلى ال وتبرزالذين لديهم قدرات المخاطرة على البقاء في بلدانهم. 

العمال المهرة داخل تنقل ال بد من تسهيل ول االستفادة من المهارات والمواهب المتاحة. داخل القارة من أج

 .اإلقليم

 تمكين المرأة

النساء والسكان ، السيما في صفوف المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدةناقش المحاورون الحاجة إلى تبديد الخرافات  .171

االجتماعية الوصول إلى التقنيات الجديدة.  تعيق التقاليدمن ناحية أخرى، . والذين يخاف البعض منها، الريفيين

المناطق  وسكانلنساء أمام االحواجز االجتماعية وإتاحة الوصول إلى التكنولوجيات الجديدة تذليل  وال بد من

معالجة الموضوع داخل األسر والمجتمعات من أجل تمكين  ضرورةالضوء على  المحاورون الريفية. وسلط

الحاجة إلى تسهيل استخدام سكان الريف للتكنولوجيا في  واتخدام التكنولوجيات الجديدة. كما أبرزالمرأة من اس

 الزراعة.

 تعزيز الحوار االجتماعي في تنمية المهارات

الحاجة إلى تطوير المهارات من خالل عملية حوار اجتماعي تشارك فيها الحكومات  المحاضرونأبرز  .172

 استدراكينبغي إيالء االهتمام لتعزيز قدرة هذه المنظمات على والعمال. منظمات العمل و أصحابومنظمات 

 المسائل المتعلقةمعالجة  وينبغيطلب السوق.  ومكّيفة معمناسبة دورات إعداد المهارات و من حتياجاتاال

 .الوظائف من خالل الحوار االجتماعي الثالثي وإزاحةاالنتقال ب
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 عريالمهارات الخاصة بتنظيم المشاتطوير 

إنشاء مؤسساتهم  حتى يتمكن الناس منتنظيم المشاريع الخاصة بمهارات الأيضاً بتطوير  المحاضرونأوصى  .173

ً ن "كيف تبدأ مشروعك وتحسنه"والقى برنامج منظمة العمل الدولية الخاصة.  تم تنفيذه في بعض و كبيراً  جاحا

 لصالح أصحاب المشاريع الشباب. البلدان. ويلزم توسيع نطاق تغطية هذه البرامج وتشجيع االستثمار

 المؤسسات المالية اإلنمائية و تحليل دور المنظمات الدولية

المؤسسات المالية اإلنمائية في تنمية الذي تضطلع به دور المالحظات وتوصيات بشأن  المحاضرونأبدى  .174

في حين أنه من وتحتية. الحكومات تقترض عادة من هذه المؤسسات لتطوير البنية ال إلى أنّ  واالمهارات. وأشار

زيادة  تسعى قروض البلدان إلىأن نفسه القدر ب، إال أنه من المهم بنية تحتية لخلق فرص العمل إرساءالمهم 

يمكن أن يلعب التمويل من منظمة العمل الدولية وغيرها من واالستثمار في قدرات الناس وتنمية مهاراتهم. 

ً  محفزاً الوكاالت دوًرا  من الضروري و. رأس المال البشريهذه االستثمارات المتزايدة في  في تسهيل أساسيا

فرصة الحصول على عمل الئق.  مليار شخص في القارة من أجل منحهم 1.3إعطاء األولوية لالستثمار في 

 للوصول إلى العمل الالئق وتمكين االنتقال السلس.أمٌر أساسي  واالرتقاء بها وتجديدهااالستثمار في المهارات و

 غير المنظملجلسة العامة المواضيعية الرابعة: تحويل االقتصاد ا
 لعمل الالئقسعياً إلى تحقيق افي أفريقيا  واالقتصاد الريفي 

على النحو التالي: المحاورين فريق إدارتها وقدمت  علىالسيدة تاتيانا موسوت  تأشرفوالجلسة  الرئيسافتتح  .175

المجلس األعلى للحوار  ة، رئيسإينوسانس نتاب ندياي ؛ السيدةستيان نتساي ، رئيس وزراء مدغشقرالسيد كري

زمبابوي؛ السيد  في  StreetNet ، رئيسةالسنغال؛ السيدة لورين سيباندافي ووزيرة العمل السابقة  االجتماعي

 أليكس ؛ السيدصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الر القطري لشعبة غرب ووسط أفريقيا، المديعبد الوهاب باري

رئيس المنظمة اإلقليمية األفريقية  مودي غيرو، ؛ السيدي غانارابطة أصحاب العمل فاألمين العام ل، فريبونغ

س رئيس وزراء ، السنغال. ودعا الرئيمين العام لالتحاد الوطني للعمالواأل لالتحاد الدولي لنقابات العمال

 .به البرنامجيمدغشقر إللقاء خطا

رات التكنولوجية لى التغيرات االجتماعية والتحوالت الناجمة عن االبتكاإ رئيس وزراء مدغشقرشار وأ .176

حيث يعمل  المنظمةأفريقيا أعلى مستوى من العمالة غير  وتشهدغرافية وتغير المناخ والعولمة. والتحوالت الديم

وظائف  إيجاديفية ك فيأحد التحديات الرئيسية التي تواجه السكان  ويتمثل. المنظمغالبية السكان في القطاع غير 

 ينبغي العائد الديمغرافي يمثل فرصة إلى أنّ المتحدث وخفض معدالت الفقر المرتفعة. وأشار  وجيدةمنتجة 

حلول منظمة ومستدامة تقدر وتحسن التعليم والتدريب والنظم الصحية إيجاد ترجمتها إلى سياسة عامة تهدف إلى 

 .يةوالمساواة بين الجنسين وإدارة الكوارث الطبيع

يضر بالمحصول  وهوتغير المناخ التحول االقتصادي والتقدم االجتماعي وتفاقم الظلم في عالم العمل. ويهدد  .177

 مسألةاإلنتاجية الزراعية  تشّكل وبالتالي،الزراعي ونوعية حياة السكان وتنظيم العمل والعدالة االجتماعية. 

في البنية التحتية وتوفير الوصول إلى الخدمات العامة زيادة اإلنتاجية، من الضروري االستثمار وبغية رئيسية. 

ي لجذب الشباب إلى االقتصاد الريفهيكلية إجراءات  ومن الضروري اتخاذللشباب والنساء في المناطق الريفية. 

 .اآلخذ في التحول

وتوفير أفضل سياسات عامة أكثر واعتماد ، التأثير في في هذا المجال وتساءل كيف يمكن لمنظمة العمل الدولية .178

، وخاصة في تحويل االقتصاد التغييرات التي تشكل عالم العمل في سياقة وتعزيز قدرة الهيئات المكونة الخبر

التصنيع الجريء في أفريقيا لتعزيز عمالة الشباب  ضرورةالتأكيد على المتحدث  غير المنظم. وأعاد الريفي

مراكز البحوث مختلف ث واالبتكار من والبحأعمال استخدام  وال بد من. المنظمةغير  السمة تزايدومنع 

ث وفي البح رالتأخ ويسببلتسريع تحول اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.  ،أماكن أخرىفي فريقيا وأفي والجامعات 

 .فريقياأفي  للسمة غير المنظمةواالبتكار أحد األسباب الجذرية 
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من التدابير التي ينبغي  اً ، أبرز رئيس الوزراء عددواالقتصاد الريفي المنظمةغير السمة تحديات  مواجهةوبغية  .179

يجب أن و. مالئمةسياسات نقدية ومالية  باعتمادأوالً، يجب أن يكون هناك التزام فريقيا اتخاذها. ألحكومات في ل

 ،في القطاعات المتأثرة به. ثانياً تؤدي اإلرادة السياسية إلى شراكة رابحة مع القطاع الخاص لمكافحة االحتيال 

 ثل عجزاً هائالً في العمل الالئقالذي يمالكفاف اقتصاد التمييز بين  ينبغي، المنظمفي إطار مفهوم االقتصاد غير 

ً يها الغش والتهرب الضريبي. ثالثوالقطاعات التي يسود ف ، ينبغي للحكومات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص ا

، ن لتطوير مهارات الشباباالبحث واالبتكار ضروريويقي. ة الحتياجات الشعب األفرفي أفريقيا إعطاء األولوي

 ينبغي، اً إلصالح لتحقيق تغطية شاملة. رابعالضمان االجتماعي للتوسع وا نُظمفي حين يجب أن تخضع 

ً أهداف وأن تنفذ أن تجعل من االنتقال إلى السمة المنظمة أولوية لهالحكومات ل ، بلة للقياس في هذا الصدد. أخيًراقا ا

وتجنب الوقوع في شراك  المستويات كافةمن أجل مكافحة الفساد على  االستثمار في إدارة العمل ضروري إنّ 

 .السمة غير المنظمة

الزراعة.  ومكننةع االقتصادي والقطاعي االستثمار في التنوالمتحدث ، اقترح المساواة انعداممعالجة بغية و .180

م الصناديق السيادية لالستثمار في التصنيع في مجاالت لحكومات استخدال ينبغي ،من القطاع الخاص بدعم  و

على ضرورة استخدام أدوات منظمة العمل المتحدث التعدين والصناعات الزراعية واالقتصاد األزرق. وشدد 

، في الوقت نفسهوالدولية واللجان االقتصادية اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة لتعزيز التجارة الحرة عبر الحدود. 

ً فريقيا نموذجأتتبع التنمية الحضرية في أن  غيينب ويسمح يجمع بفعالية بين الصناعة والزراعة والبنية التحتية  ا

 .متسقةسياسة عامة  بتطبيق

كيف وكيف يمكننا إطعام وإيواء القارة؟  -المناقشة ستركز على مستقبل أفريقيا  إلى أنّ  الجلسة مديرة تأشارو .181

 ما الذي تم تحقيقه حتى اآلن؟و؟ المنظمير يمكننا تسريع تحول االقتصاد غ

يجب أن و. المنظملعدم وجود إرادة سياسية للتعامل مع االقتصاد غير  اعن أسفه StreetNet ةرئيس تأعربو .182

ينبغي إشراك جميع أصحاب المصلحة واستشارة واإلحصائيات.  أكثر منها، الحقائق اإلنسانية إلىل التركيز يتحو

 وضع االستراتيجيات. عند المنظمغير العاملين في االقتصاد 

على النحو المنصوص عليه في  المنظمتعريف القطاع غير ب المجلس األعلى للحوار االجتماعي ةرئيس وذّكرت .183

لخبراء ، الذي اعتمده المؤتمر الدولي الخامس عشر المنظمالقرار المتعلق بإحصاءات العمالة في القطاع غير 

ال بد لنا أن ، أنه من أجل معرفة أين نحن ذاهبون(. وأشارت إلى 1993يناير  /العمل )كانون الثاني  إحصاءات

المتحدثة العمال وزيادة الوعي. وأكدت من الضروري تنظيم وبحسب رأيها، . في الوقت الحاضر أين نحن نعرف

 .المنظمعلى االقتصاد غير  المنظمعلى الحوار االجتماعي كعنصر مهم إلضفاء الطابع اً أيض

ل العمال في رداً على سؤال حول تغيير العمليات التجارية لتشم ،لرابطة أصحاب العملاألمين العام ذكر و .184

أصحاب ، ال يمكن أن يكون هناك هم الالعبون الرئيسيون. ومع ذلك أصحاب المشاريع ، أنّ المنظماالقتصاد غير 

مؤتمرات ولكن لم  عدة، عقدت نظمالماالقتصاد غير وفيما يتعلق ببدون عمال وال عمال بدون قادة.  مشاريع

أن تتغير بيئة األعمال حتى ينمو االقتصاد ويسهل إيجاد فرص العمل.  وال بد منجدي.  يتأَت عنها أي التزام

مثاالً على اتحاد العمال المتحدث هذا التغيير. وضرب  إحداثالعمل والعمال من أجل  أصحابيجب أن يتحد 

مسألة مناقشة ومن غير الممكن . المنظما من قطاعات االقتصاد غير قطاعً  21من  المكّون، المنظمينغير 

 ات العامة.صانعو السياس ايجب أن يستجيب لهالجهات الفاعلة التي دون استشارة  المنظمالقطاع غير 

وكيف ت. ما هي توقعاتهم واحتياجاتهم بهذه التحديا المتأثرينسؤاالً بشأن األشخاص  الجلسة مديرة تأثارو .185

ً الئق عمالً  ن نوفر لهمأ يمكن  ؟ا

غالبية األشخاص  باإلشارة إلى أنّ  رئيس المنظمة اإلقليمية األفريقية لالتحاد الدولي للنقابات العمالية أجاب .186

السياسات وتنفيذ  صميموضع اإلنسان في ضرورة  وتبرزهم من النساء األميات.  المنظمالمتأثرين بالنشاط غير 

 .المنظمعلى االقتصاد غير  المنظمالتدابير الحافزة إلضفاء الطابع السياسات القائمة على الحقوق و

على الرغم من التنوع  إنه المدير القطري لشعبة غرب ووسط أفريقيا، الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةقال و .187

النتقال إلى اوبغية القطاع الذي يسود فيه الشباب. هو اد الريفي شائع في جميع البلدان واالقتص ، فإنّ في أفريقيا

 ، من المهم أوالً تحويل االقتصاد وتحسين اإلنتاجية.السمة المنظمة

 أن يحصل الشباب علىلحكومات أن تتعهد بها وكيف يمكن لالتي ينبغي  لتزاماتالعن ا الجلسة ةمدير توسأل .188

 اً لهم. ضمان مستقبل أكثر إشراق
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االقتصاد غير  ، ذكر أنّ . أوالً المنظمصاد غير على نقطتين فيما يتعلق بتعريف االقت رئيس وزراء مدغشقرأكد  .189

التعامل معها بشكل مختلف.  وينبغي، يشمل من جهة أنشطة الكفاف ومن جهة أخرى أنشطة احتيالية المنظم

ً محاربة هذا الفساد. ثانيبحكومة مسؤولة أن تقوم أي إلى  ، تبرز الحاجةلذلك في ، بما ، إن تدابير االقتصاد الكليا

يجب أن تكون الحلول مستدامة ومتكيفة مع وفي كثير من األحيان بالحل.  ترتبط ال، النقدية والماليةذلك الموارد 

 .الموقف

 .المنظمعن كيفية معالجة الفساد في االقتصاد غير  الجلسة ةمدير تسألو .190

ن أخالقيات ، ألين على الشركات االمتثال للقانونإلى أنه يتع العمل في غانا لرابطة أصحاباألمين العام أشار  .191

معاقبة أي من هذه األعمال ويجب قطاع لممارسات غير األخالقية أن تهدد ا ومن شأنالعمل مهمة للغاية. 

ً وفق الممارسات  للقانون. ا

من النساء والشباب. مجموعة كبيرة أساساً  يشمل المنظماالقتصاد غير  أنّ الضوء على  الجلسة ةمدير وسلطت .192

 ؟المنظمفيذها لمساعدتهم وتسريع انتقالهم إلى االقتصاد ما هي التدابير التي يمكن تنف

شباب. ومع من ال اً سي ولكنهم أيضهم من النساء بشكل رئي المنظمينالعمال غير  بأنّ  StreetNet ةرئيس تأجاب .193

واجهن الحقائق القاسية للعمل غير يومدفوع األجر غير  يتحملن عبء الرعاية هّن اللواتيالنساء  فإنّ ، ذلك

ضمان للمعاشات أو الرعاية الطبية أو أي الحماية االجتماعية ضرورية للغاية ألنه ال يوجد وعليه، فإّن . المنظم

الوالدة.  مباشرة بعد عملها أن تعاود، على المرأة األمومة إعاناتفي غياب وتكاليف الجنازة أو حماية األمومة. 

 ثل هذه الحاالت.الحكومات النظر في الجوانب اإلنسانية لمالمتحدثة وناشدت 

المناقشة سؤاال بشأن مدى إمكانية اقتراح تدابير ملموسة لضمان عدم تخلف أحد عن  مديرة الجلسةطرحت و .194

 الركب.

على االقتصاد  المنظمإلى اتخاذ تدابير قوية إلضفاء الطابع  رئيسة المجلس األعلى للحوار االجتماعي تدعو .195

، في بلدها، يجري تنفيذ هذه التدابيرأشارت المتحدثة أنه عة والتنسيق. و، بما في ذلك تنفيذ آليات المتابالمنظمغير 

، تحتاج النساء إلى المساهمة في االقتصاد وبغيةالصغيرة والمتوسطة.  المنشآتخاصة فيما يتعلق بقانون 

 لفاعلةالجهات اقبل تأن تكون السياسات شاملة أو لن  وينبغيالمساعدة والحماية االجتماعية ومعرفة حقوقهن. 

، حيث ال ينبغي المنظمللعاملين في االقتصاد غير بالنسبة من المهم مناقشة المفاوضة الجماعية وقواعد اللعبة. 

 ، سيتم تنظيم المتابعة.من منظمة العمل الدولية بدعم  وفرض أي شيء عليهم. 

 ، بدءاً بالزراعة.م وجهات نظر حول االقتصاد الريفيكذلك تقدي الجلسة مديرة تطلبو .196

أنه يجب جعل الزراعة  المدير القطري لشعبة غرب ووسط أفريقيا، الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةذكر و .197

 فاضهناك مشاكل متعلقة باإلنتاجية بسبب انخ °، وأنشباب والنساء يتحملون وطأة الفقر، ألن الأكثر جاذبية

لحصول على مدخالت وهّن بحاجة ل رةالنساء قرارات على مستوى األستتخذ  ال، عالوة على ذلكو. المداخيل

، لن يكون هناك تمويل. اتفي غياب أي ضمانوالتمويل.  إلى جانب موارد، عالية الجودة، مثل البذور واألسمدة

ً األكثر  صغار المزارعين يكون، في سلسلة القيمو التعليم  ويبقى، بمن فيهم التجار الذين جاءوا للشراء. استضعافا

 الحل لتحسين التنظيم.

 وتتسمبة. اإلنتاجية أساسية عند النظر في أنواع السياسات المطلو إلى أنّ  رئيس وزراء مدغشقرأشار و .198

مراعاة  وينبغيإلى مستوى قياسي. بعد البنية التحتية الريفية لم تصل  حيث أنّ  باألهمية نفسها،التكنولوجيا 

لماذا ال تزال المتحدث  وسألإلى األرض.  ، مثل حقوق األرض التي تحدد الوصولا االجتماعية والثقافيةالقضاي

جريئة وطموحة وأن يكون لها أهداف وغايات واضحة أن تكون لحكومات ل وينبغيأفريقيا تعتمد على الواردات. 

، من الضروري صاد الريفيقطاع الخدمات أكثر جاذبية من االقت . وبما أنّ أكثر منافسةلجعل القطاع الريفي 

 من سياسة التصنيع.عكس هذه االتجاهات كجزء 

أي الذين ليس لديهم  لصالح العمالعن سبب عدم التركيز على تعزيز التصنيع واإلنتاجية  الجلسة ةمدير تسألو .199

 . على األراضي والتمويل ليس بمقدورهم الحصولأدوات أو 
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ارية. وشجع تكوين واالستمرتفتقر لالتساق السياسات  أنّ إلى  األمين العام لرابطة أصحاب العمل في غاناأشار و .200

المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة لن يكونوا قادرين على القيام بالتحويل المطلوب  التعاونيات ألنّ 

الوعي حول ما هو مطلوب لتغيير  واستثارةتوفير التعليم ومن المهم بمكان ليصبحوا منتجين إذا ظلوا معزولين. 

التغيير مطلوب.  تدرك أنّ  الجهات الفاعلة وضعها لجعل مكنالم الهيكلياتعن المتحدث األمور. وتساءل  مسار

البذور قدمت حكومته  أكد المتحدث أنّ ، ر البنية التحتية. وفي هذا الصددإعطاء األولوية لتطوي كما ينبغي

، كانت خسائر ما لعدم وجود طرق لنقل المحاصيل اً أدى إلى ارتفاع اإلنتاج. ومع ذلك، نظر، مما مزارعينلل

 . صاد مرتفعةبعد الح

لنظر إلى السياق ، ولكن بايفتقرون إلى التعليمال  المنظمالعاملين في االقتصاد غير  أنّ ب StreetNet رئيسة تأكدو .201

، العمال. ومع ذلكهؤالء ، من الضروري تسخير االبتكار والمهارات والمعارف التي يمتلكها األفريقي الحالي

إعطاء العمال فرصة لتبادل خبراتهم مع الحكومات  وينبغيلذلك.  اتيةؤالبيئة المادية الحالية ليست م فإنّ 

 التعلم من هذا التبادل.جميعاً العمل والعمال الذين يمكنهم  وأصحاب

غرافية وبيئية وتكنولوجية. وسألت السياق الحالي يمر بتغيرات ديم أنّ  التأكيد على الجلسة ةمدير وأعادت .202

 .وطمأنتهم اترالتغي هذهثر العمال سلبًا بمثل عما يمكن عمله لضمان عدم تأالمحاورين 

غير التداخل بين االقتصاد الريفي على  رئيس المنظمة اإلقليمية األفريقية لالتحاد الدولي للنقابات العماليةأكد و .203

المساواة بين أولئك الذين يعملون وأولئك الذين  انعدامسأل عن كيفية معالجة أوجه وتوأهمية الزراعة.  المنظم

زيادة الوعي على مستوى الحكومة بشأن نقص االستثمارات في االقتصاد الريفي.  وال بد منقون الخدمات. يتل

لدعم  ، على الحكومات اتخاذ تدابير جريئةفي مواجهة التحديات الديمغرافية وتغير المناخ والتغير التكنولوجيو

 والرعاية الصحية لألم والطفل والتعليم.ماعية يما يتعلق بالحماية االجتال سيما فالسكان في المناطق الريفية، 

، على حلولالإليجاد  هما بمثابة محفّزة االتحاد األفريقي ومنظومة األمم المتحد أنّ  رئيس وزراء مدغشقروأبرز  .204

 ومن الضروري وضعسبيل المثال عن طريق الترويج التفاق إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية. 

 إلى أنّ  ونظراً مستمرة لتنفيذ هذه السياسات. مناقشات إجراء وإذكاء الوعي ولتنمية الريفية ابشأن سياسات 

من هنا تشجيع التصنيع القائم على االبتكار.  فيالحل  يتمثل، ينبغي أن المدقعقر الفالسياسات لم تتناول موضوع 

عملية  ومواصلةالصناديق السيادية استخدام  وينبغي. الالزمة الموارد وحشدإرادة سياسية الحاجة إلى  تبرز

 على االقتصاد. المنظمالطابع  إضفاء

 عما إذا كانت هناك وسائل لتحويل اقتصاد أفريقيا. الجلسة ةمدير توسأل .205

للقطاع وكيف يتم تحديد أولويات الموارد. إلى أنها مسألة تتعلق باإلرادة السياسية و رئيس وزراء مدغشقرأشار و .206

 األسماك والتعدين. صيدمثل  قطاعاتفي  ،نويع االقتصاديلعبه في ت الخاص دورٌ 

 لبالفع تتسم جياولولتکنا نّ إ المدير القطري لشعبة غرب ووسط أفريقيا، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لقاو .207

ريقي من احتياجات زيادة اإلنتاجية وتقريب االقتصاد األفب وستسمح. ديالقتصاا ليولتحا في ساسيةأ هميةأب

ً ومع ذلك، أكد أنه ال يمكن المضي قدم السوق.  على التعليم. تركيزفي التكنولوجيا إذا لم يكن هناك  ا

الجلسة حول كيفية إشراك الشباب  مديرةه تعلى سؤال طرح رئيسة المجلس األعلى للحوار االجتماعي تأجابو .208

، فسينتصر الجميع. نظمالموالنساء في التحول من خالل تسليط الضوء على أنه إذا تم تخفيض الطابع غير 

االنتقال توصية ، مثل جديدة باستخدام األدوات والمواردالفقر والهجرة والتهديدات ال مكافحةمن المهم  بالتالي،

 .الحوارومن المهم أيضاً إرساء (. 204)رقم  2015، المنظمإلى االقتصاد  المنظمغير االقتصاد من 

، مثل المنظمةغير  من السمةأشكال جديدة  تناقَشة مفادها أنه لم ، أثيرت نقطالجلسة مديرةورداً على سؤال من  .209

على و. المنظمإلى االقتصاد غير  المنظمهذه األنواع من الوظائف انتقلت من االقتصاد والعاملين في المنصات. 

 ئتما فت (204)رقم  2015، المنظمإلى االقتصاد  المنظمغير  االقتصاداالنتقال من توصية  أحكامالرغم من 

 ب. غير أنه ال توجد أية أحكام تضمن، شريطة دفع الضرائالمنظماالقتصاد غير بوجود  تتسامحالحكومات 

القطاع المصرفي  ، لكنّ االئتمانالحصول على رئيس وزراء مدغشقر على  أكدو. المنظمينحقوق العمال غير 

إلى االقتصاد القائم ق المحاورون يتطر، لم عالوة على ذلكو. المنظممنتجات محددة لالقتصاد غير ال يقترح 

 على إضافات القيم.على التضامن أو 
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، بالنظر إلى الخلل بين المصرفي أمر ال بد منهالنظام إصالح  أنّ  العمال من كوت ديفوارعن ممثل أكد و .210

 ول مشاريع الشباب. عالوةتم الفريقيا أفي ألّن المصارف آليات تمويل  وضع وينبغيواالئتمان.  االدخارات

 وتحسين التخطيط الحضري.الريفية مراجعة اإلصالح الزراعي والتنمية ينبغي ، على ذلك

السياسات النقدية والمالية ينبغي أن تستهدف العاملين في االقتصاد  أنّ على من جديد  رئيس وزراء مدغشقرأكد و .211

الشراكة مع القطاع ، الذين ليس لديهم ضمان للحصول على القروض وآليات التمويل الالزمة بالمنظمغير 

مويل طويل الت الحصول علىيجب إصالح القطاع المصرفي لتسهيل ووالحكومات.  المصارفالخاص مثل 

ً اتمول مشاريع  الالتجارية في أفريقيا  المصارف ، بالنظر إلى أنّ األجل يد ، ينبغي ألفريقيا أن تعلشباب. ثانيا

باالستناد إنشاء مدن جديدة  وينبغياليًا بطريقة عشوائية. تم تنفيذها حي، التي النظر في سياسة تنمية األراضي

 حضري أفضل.إلى تخطيط 

مهم ينبغي أن يكون في صميم السياسات.  التعليم عنصرٌ  بأنّ  رئيسة المجلس األعلى للحوار االجتماعيت أجابو .212

تحديات يما بعد بتتجلى فغرافية تحديات ديم اتالقرار صانعوواجه ي، يتنظيم األسرالنظًرا لوجود نقص في و

 اعتبار قطاع التعليم أولوية. وال بد من. تعليمال

رح سؤال آخر بشأن مدى تطوير أفريقيا للتكنولوجيا المناسبة لدعم االقتصاد الريفي. ما هي السياسات التي طُ و .213

 ؟المنظميمكن تنفيذها لتحقيق تغيير في المواقف تجاه االقتصاد غير 

يات وتوصيات منظمة العديد من اتفاق . هناكحاجة إلى تغيير في المواقفإلى ال StreetNet ةرئيس تأشارو .214

في االقتصاد  التحرشمعالجة قضايا وبغية (. 190)رقم  2019اتفاقية العنف والتحرش، ، مثل العمل الدولية

طات يتناول الدور الذي تلعبه السل 190، دعمت الحكومات اإلفريقية إدراج قسم في االتفاقية رقم المنظمغير 

 ،، هناك نقص في اإلرادة والقوة لتنفيذها. لذلكالعديد من السياسات المعمول بها على الرغم من وجودوالعامة. 

 .190لتصديق على االتفاقية رقم لالحكومات المتحدثة ناشدت 

غض ، بق أهداف الفرد دون الموقف الصحيحأنه ال يمكن تحقي األمين العام لرابطة أصحاب العمل في غاناذكر و .215

ومن الممكن . يتوقف أساساً على اعتماد السلوك الصحيح نجاح الحوار االجتماعيوالنظر عن مهارات الفرد. 

بشكل  عدم استنساخهاينبغي خدامها بحكمة لدفع عجلة االقتصاد، ولكن التكنولوجيا المتاحة واست استنساخ

 .اعتباطي

منة الموجودة بالفعل في عدد من المجاالت بما في طرح سؤال أخير حول ما ينبغي القيام به للحفاظ على الرقو .216

 .ذلك القطاع الزراعي

على أنه ينبغي االستفادة  الدولي للتنمية الزراعيةشعبة غرب ووسط أفريقيا في الصندوق لالمدير القطري ووافق  .217

لمياه في ، مثل نقص ااكلالمشمختلف يمكن استخدام هذه األدوات لحل ومن التكنولوجيات الجديدة والرقمية. 

، . ومع ذلكتعليمي فصلب االلتحاق بالضرورةن المهارات دون ولمزارعأن يكتسب ايمكن والقطاع الزراعي. 

ً تحدي ويشكل ذلكمن الضروري االستثمار في التعليم لضمان قدرة الناس على القراءة والكتابة.  ً رئيسي ا في  ا

 أفريقيا.

 تقديم تقرير لجنة أوراق االعتماد

اللجنة لم تتلق أي اعتراضات أو شكاوى أو رسائل. وقد تم اعتماد ما يقرب  إنّ  أوراق االعتماد لجنة رئيسقال  .218

ً  350من  غير أّن . وزير ونائب اً وزير 50 ن فيهم، بمبصفة عضو كامل دولة عضواً  49من  ومستشاراً  مندوبا

لم تحضر  ،التي تمت دعوتها دولة عضواً  54 البالغ عددهامن الدول األعضاء دولة  24 أشار إلى أنّ  المتحدث

لم يحضروا  اإلقليمفي  بصفة عضو كاملفي المائة من األعضاء  20 ، وأنّ في الواقع االجتماع مع وفد ثالثي

، ينبغي مراجعة الوضع الطبيعة األساسية للهيكل الثالثيعلى اإلطالق. وشدد المتحدث على أنه بالنظر إلى 

، طفيفة في تمثيل المرأة في الوفودالحظت اللجنة زيادة  وفي حين. لذلكوينبغي لألعضاء المعنيين تقديم تفسير 

األمم المتحدة ومنظمة  هتحدد الذي ،ال تزال بعيدة عن هدف التكافؤ بين الجنسين في تعيينات الوفود إال أنها

 .العمل الدولية

 .أوراق االعتمادأحاط االجتماع علما بتقرير لجنة و .219
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 اإلقليمي األفريقي الرابع عشراالجتماع  اعتماد استنتاجات

ت التي توصلوا إليها، ب باالستنتاجاعلى عمل لجنة الصياغة بشأن استنتاجات االجتماع. ورحّ  الرئيسأثنى  .220

م الكلمة سلّ ". والمضي قدماً بالعدالة االجتماعية: رسم معالم مستقبل العمل في أفريقيا -إعالن أبيدجانبعنوان "

 .لتقريرا ليقدملرئيس لجنة الصياغة 

نيابة عن لجنة الصياغة. بال، المكتب على دعمه ، وهو مندوب حكومي من السنغالرئيس لجنة الصياغةشكر  .221

االستنتاجات التي تم  ، بالنظر إلى أنّ توصل إلى توافق تاريخي في اآلراءوقد استغرقت اللجنة الوقت الالزم لل

فر مبادئ توجيهية للتنفيذ. وأعرب عن امتنانه التوصل إليها تحدد بوضوح أولويات المنطقة األفريقية وتو

 .على عملهم اتشركاء االجتماعيين وممثلي الحكوملل

مجموعتها  وأشارت إلى أنّ عن امتنانها لبقية أعضاء لجنة الصياغة.  العمل أصحابمجموعة عن ممثلة أعربت و .222

تقرير المقدم إلى االجتماع على المجموعة أصحاب العمل أثنت كما راضية عن االستنتاجات ووافقت عليها. 

 .اإلقليمي األفريقي الرابع عشر

عن تقديره للمساهمات اإليجابية ألعضاء لجنة الصياغة في اختتام االجتماع.  العمال عن مجموعةممثل أعرب و .223

 .االجتماع اإلقليمي األفريقي الرابع عشر إلى االستنتاجات المقدمةوأثنت مجموعته على 

المضي قدماً بالعدالة االجتماعية: رسم معالم مستقبل العمل في  - ماع إعالن أبيدجاناعتمد االجتماع باإلجو .224
 أفريقيا.

 الختتاماحفل 

وحفز الحوار  ، مثل التنفيذ الفعال لمعايير العملت المثمرة بشأن القضايا الموضعيةبالتبادال الرئيس برحّ  .225

فريقيا تواجه العديد أ إنّ إلى الوظائف الالئقة.  وتحسين وصول الشباباالجتماعي وتحقيق المساواة بين الجنسين 

للتصدي ، يجب إيجاد طرق من عمرها قرن الثانيالنظمة العمل الدولية فيه م تدخل، وفي وقت من التحديات

. وتشمل الخطوات األولى التي يتعين اتخاذها زيادة الموارد المخصصة للوزارات المسؤولة عن لهذه التحديات

من الضروري ، ضع وتنفيذ سياسات فعالة. ومع ذلكظيف والحماية االجتماعية لتمكينها من وقضايا العمل والتو

ً أيض تمت صياغة إرشادات وأو المالية األخرى.  التقنية، وخاصة مع الوزارات تعزيز التنسيق بين الوزارات ا

حقيقة  ،إعالن المئوية أساسية خالل االجتماع اإلقليمي لجعل النهج الذي يركز على اإلنسان والذي دعا إليه

اإلرشادات بشكل خاص بتدريب الشباب هذه تتعلق وتلبية توقعات الناس. العمل الالئق؛  برنامجتنفيذ واقعة؛ 

ة بذل مواصل وينبغيالتطبيق الفعال لمعايير العمل. بوإلى العمالة المنتجة والالئقة  كأداة لتمكينهم من الوصول

من الظروف والسمات المحددة لكل بلد، وعلى المستوى اإلقليمي  اعاة، مع مرالجهود على المستوى الوطني

ً إعالن أبيدجان سيوفر  أنّ ب كله اقتناعالمتحدث عتماد على الصكوك القائمة. واالخالل  ً  اتجاها لمساعدة  مجديا

ً دعم المكتب سيكون ضرو وأشار إلى أنّ  ،األفريقية على تحقيق األهداف المتفق عليهاالمكونة الهيئات  في  ريا

 هذا الصدد.

أبرزت المناقشات األولويات وقد االجتماع اإلقليمي كان مثريًا.  أنّ  اتالحكوممن مجموعة رئيس النائب أكد و .226

المندوبين من المجموعات  العديد منوأدلى مثل تعقيدات قضايا العمل وأهمية التنمية المستدامة.  لإلقليمالرئيسية 

العمل على مدى أن يرشد إعالن أبيدجان  ومن شأن. دينامية الهيكل الثالثيمما أوضح ، قيمة بمداخالت الثالث

. ورحب بضرورة تخصيص إعالن والوطني ودون اإلقليمي القاري ىوات األربع القادمة على المستوالسن

لمكتب لتي سيضعها امن معالجة القضايا ذات األولوية. وقال إنه يتطلع إلى خطة التنفيذ ا اإلقليمالمئوية لتمكين 

لمنظمة ، وكذلك المدير العام لمضيفة والرئيس على حسن ضيافتهماتنفيذها في نهاية المطاف. وشكر الحكومة او

 والمكتب لتنظيم هذا االجتماع الناجح. ةاإلقليمي ةوالمديرالعمل الدولية 
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ه ءوهنأ زمالكومة كوت ديفوار على كرم الضيافة الرئيس وح العملمن مجموعة أصحاب رئيس النائب وشكر  .227

منظمة العمل الدولية التي شهدت رمزي خالل ذكرى مئوية  وقتفي  انعقد االجتماع اإلقليمينواب الرئيس. 

المواضيع ذات الصلة التي المتحدث مستقبل العمل. وكرر مئوية منظمة العمل الدولية من أجل اعتماد إعالن 

، والتي ولويات التي ذكرها المدير العاموذّكر باأل ، وكذلك التحديات المختلفة التي تواجهها أفريقيا.نوقشت

، يا المادية والبشرية إلى أقصى حدتعزز إمكانات أفريق إنمائيةاستراتيجيات وضع أضاف إليها الحاجة الملحة ل

 أن تعتمد أفريقيا، يمكن طريق للتنمية خارطةتوفير وبغية الشامل وتوليد عمل الئق للجميع. بهدف ضمان النمو 

، بما في ذلك الصكوك الدولية وكذلك الصكوك كة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا،، مثل الشرادواتها الخاصةعلى أ

، يجب أن تكون هناك إرادة سياسية قوية ونهج دولية. باإلضافة إلى هذه األدواتالتي وضعتها منظمة العمل ال

القطاع الخاص في تتطرق إلى  يدجانراج عدة نقاط في إعالن أبأصحاب العمل بإد ويشيدمحوره اإلنسان. 

المستدامة وتحسين نمو اإلنتاجية وتنفيذ برامج تنمية المهارات  المنشآتتشجيع  النقاطأفريقيا. وتشمل هذه 

على  المنظموتشجيع التدابير التي تزيل الحواجز البيروقراطية والسياسية التي تحول دون إضفاء الطابع 

 .المنظمية واالستدامة في االقتصاد االقتصاد وتحسين القدرة التنافس

عن تقديره اللتزام الشركاء االجتماعيين والمندوبين من جميع أنحاء  العمالمن مجموعة رئيس النائب عرب وأ .228

 ةداً ثالثيووف أرسلتشكر الحكومات التي كما إعالن أبيدجان.  القيّمة التي تجلت في مضمون هممساهماتو اإلقليم

، من أجل الحفاظ زمة في هذا الصددلتي لم تف  بهذا المطلب إلى اتخاذ الخطوات الالودعا الحكومات ا ةكامل

على  ةاإلقليمي ةالمدير العام والمكتب والمديرالمتحدث ، شكر . عالوة على ذلكهيكلية وتقليد الهيكل الثالثيعلى 

أربع سنوات في االجتماع  إعالن أبيدجان بالقرارات التي اتخذت قبل ويسلّمتقديم الدعم التقني والمؤسسي. 

إجراءات  من الضروري اتخاذ، السنوات األربع القادمة وخاللاإلقليمي األفريقي الثالث عشر في أديس أبابا. 

، والتي أعربت مجموعة العمال عن ألهداف المحددة في إعالن أبيدجانلتحقيق اوملموسة حقيقية وجماعية 

 أنشطتنا، من الضروري مراجعة الحالية في عالم العمل المتغير ببالنظر إلى المطالوالتزامها الكامل بها. 

ت والمجتمعا المنظمينغير  والعمال، وال سيما من خالل إدراج اهتمامات واحتياجات النساء والشباب تكييفهاو

 .المحلية واالقتصادات

 وبرنامجلعمل الالئق ا برنامجبهدف تنفيذ  المنشآت متعددة الجنسيةبالنهوض بإعالن  العمال مجموعةلتزم وت .229

ضمان تقديم الخدمات العامة بطريقة مستدامة وشاملة.  . وسيشمل هذا التنفيذ أيضاً 2063االتحاد األفريقي لعام 

الفرص الحتضان التكامل والتنوع عن الدافع لمواصلة التحول في أفريقيا من خالل اغتنام المتحدث وأعرب 

وتحويل القطاع الزراعي الريفي لضمان إنتاج األغذية واألمن مادية ضافة للثروة المعدنية والودفع القيمة الم

البحث عن مستقبل  المكونة أن تتذكر ضرورةهيئات للالمدير العام، ينبغي  وتكراراً لما جاء على لسانوالسيادة. 

المتحدث شكر  ،أفريقيا والعالم. عالوة على ذلك لضمان السالم واالزدهار فيالعدالة االجتماعية  يقوم علىللعمل 

التي حالت دون قضة واالستراتيجيات االقتصادية وزير العمل والتشغيل في نيجيريا على ذكر السياسات المتنا

الحكومة المضيفة على كرم ضيافتها المتحدث ، شكر رد عن المشاريع المخصصة. وأخيراً التنمية وصرفت الموا

 .الذي تكلل بالنجاحطوال االجتماع 

 متوافرهبفضل ، الذين ركين والمنظمين والحكومة المضيفةجميع المشاإلى  شكرالو تهنئةبال الرئيس وتوجه .230

في عالم العمل  الساعةقضايا مناقشات مثمرة حول ال. كانت بالنجاح االجتماع تكلل هذا مالدؤوب وخبرته موعمله

إتاحة ووالمساواة بين الجنسين وتعزيز الحوار االجتماعي معايير العمل الفعال لتطبيق ال، بما في ذلك أفريقيافي 

وتحسين اإلنتاجية. كما أبرزت المناقشات التكنولوجي  والتحول يالمناخالتغير وفرص العمل الالئق للشباب 

واالنتقال من االقتصاد غير  2030تعزيز الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام  ضرورة

إلى مبادئ توجيهية  تبرز الحاجة، ى التحديات التي تواجهها أفريقياتغلب علال وبغية. المنظمإلى االقتصاد  المنظم

ولضمان اتباع  الوزارات.مختلف تنسيق بين ات وإرادة سياسية قوية وحازمة وواضحة وموارد أكبر للحكوم

ركز يجب أن يو، تم وضع مبادئ توجيهية أساسية. النحو المتوخى في إعالن المئوية ، علىنهج محوره اإلنسان

جهود الوطنية ينبغي أن تستمر الو العمل المستقبلي على زيادة تدريب الشباب والتطبيق الفعال لمعايير العمل.

 الصكوكواستخدام على الصعيدين اإلقليمي والقاري ، مع مراعاة الحقائق والخصوصيات لتحقيق تلك األهداف

 منظمة العمل الدولية في هذا الصدد.على دعم  اإلقليمعتمد يسكما ، مثل إعالن أبيدجان. المعتمدة
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ً  المدير العام لمنظمة العمل الدوليةوردد  .231 لسنة مئوية  التعليقات السابقة التي مفادها أن االجتماع يمثل تتويجا

ونة ، التي خاللها برزت رؤية منظمة العمل الدولية وتأثيرها والمشاركة مع الجهات المكمنظمة العمل الدولية

، على الرغم من هذا التحفظو، أعرب عن قلقه إزاء التمثيل غير الكافي للمرأة. بير. ومع ذلكالثالثية بشكل ك

كانت المشاركة القوية للمندوبين من مختلف الدول األعضاء والمؤسسات اإلقليمية الرئيسية دلياًل قاطعًا على 

، جاءت المسؤوليات فضل هذا الدوريا. وقد أدرك أنه بقوة شراكات منظمة العمل الدولية وأهمية دورها في أفريق

طريق لتوجيه  خارطة، سيوفر إعالن أبيدجان السنوات المقبلة. وفي هذا الصدد في اإلقليمبتوقعات  لتفيالكبيرة 

مستقبل الذي يركز على  مع البرنامج يرسي صلة قوية أوالً، –تضمن اإلعالن سمتين أساسيتين ويهذه الجهود. 

، مع اإلصرار على الحاجة إلى االستثمار في القدرات ي إعالن المئويةنحو الوارد فعلى المحوره اإلنسان، عمل 

النمو والعمالة الكاملة والمنتجة التي يتم اختيارها بحرية والعمل ت والتنمية الشاملة والمستدامة ووالمؤسسا

 ً وسلّم يركز على اإلنسان.  الذي البرنامج، في إطار األولويات الرئيسية ألفريقيا يحدد، الالئق للجميع. ثانيا

إلى واإلعالن مستقبل العمل المئوية بشأن ، وهو ترجمة مبادرة االجتماع قد حقق هدفه األساسي بأنّ  المتحدث

جميع المشاركين على النتيجة المرضية المتحدث ، هنأ وبالتالي. لتفعيلهوتوفير التوجيه الالزم ريقيا أفواقع في 

 .الجتماعالتي حققها ا

 لقرارمشروع ا

 :المدير العام القيام بما يلي منطلب مجلس اإلدارة  .232

فريقيا، إلى أ الهيئات المكونة فيمنظمة العمل الدولية، ال سيما ل الهيئات المكونةانتباه  أن يسترعي )أ(
 :إعالن أبيدجان عن طريق إتاحة النص لما يلي

منظمات ظمات أصحاب العمل والنص إلى من إرسال طالباً منهاجميع الدول األعضاء،  حكومات "1"
  ؛العمال الوطنية

 الدولية الرسمية والمنظمات الدولية غير الحكومية المعنية؛المنظمات  "2"

إعالن أبيدجان بعين االعتبار عند تنفيذ البرامج الجارية ووضع مقترحات البرنامج والميزانية  أن يأخذ )ب(
 المقبلة.
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 األول الملحـق

 انأبيدجـ إعــالن

 ة: ـة االجتماعيـاً بالعدالـي قدمـضالم
 رسم معالم مستقبل العمل فـي أفريقيا

 اإلمكانات من أجل مستقبل عمل كامل تحقيق 
 يترافق مع العدالة االجتماعية

اإلقليمي بلداً أفريقياً، المشاركين في االجتماع  49إّن المندوبين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال من 

في  2019كانون األول/ ديسمبر  6إلى  3المنعقد من  لمنظمة العمل الدولية، شراألفريقي الرابع ع

الذي يتزامن  ،2019الذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية ب عام االحتفال في أبيدجان، كوت ديفوار،

مي ير بهدف صياغة إطار إقليمياإلقليم، منظمة العمل الدولية في  لوجودالذكرى الستين  أيضاً مع إحياء

ً إلى تحقيق اإطالق  إلى مع يترافق مستقبل عمل  ورسم معالملنمو الشامل كامل إمكانات أفريقيا سعيا

 ؛العدالة االجتماعية

مستقبل العمل، الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في من أجل منظمة العمل الدولية مئوية إعالن  ون بأنّ إذ يذّكر

 يوفّر خارطة، 2019سبتمبر أيلول/ مة لألمم المتحدة في الجمعية العا أقرتهو 2019 هيونيحزيران/ 

 ؛إقليمي من أجل برنامجطريق 

االتحاد  وبرنامجأهداف التنمية المستدامة  بحيث تتحققتسريع العمليات التحويلية  من بدبأنه ال  وإذ يقّرون

 ؛القارة األفريقيةفي ومنطقة التجارة الحرة  2063 لعام األفريقي

تحسنات قد تحققت في النمو االقتصادي والحد من الفقر ومتوسط األجور بالقيم الحقيقية ومتوسط  بأن وإذ يسلمّون

مليار  1.3 البالغين واسعة من السكان الشباب المفعمين بالحيوية بنسبةأفريقيا مستويات التعليم. وإذ تتمتع 

 زخر بالوعود؛فإن اإلمكانات أمام زيادة النمو ت ،فيها الموارد الطبيعيةوبوفرة نسمة 

مع ذلك، بأنه ما زال هناك مواطن قلق جسيمة نظراً إلى تزايد أوجه انعدام المساواة والبطالة  وإذ يسلمّون

وعمل  التدريبوال بالعمل وال بالتعليم غير الملتحقين بوالشباب والبطالة الجزئية والسمة غير المنظمة 

الفقراء السديدة والثغرات بين الجنسين و ي اإلدارةالثغرات فو والعمل الجبري واالتجار بالبشر األطفال

والهجرة من األرياف إلى المدن على نحو ال طاقة على وضعف تغطية الحماية االجتماعية العاملين 

 استمراره؛

 بأن تغير المناخ يمثل تهديداً جسيماً للتنمية المستدامة في الوقت الحاضر وفي المستقبل؛ وإذ يقّرون

ً من خالل استحداث قيمة مضافة في جميع بأن  وإذ يقّرون مواجهة التحديات اإلنمائية تقتضي تحوالً هيكليا

القطاعات الكبرى من الزراعة والتصنيع والخدمات وكذلك حشد الموارد المحلية واالستثمار في اقتصاد 

 الرعاية وتحسين اإلنتاجية؛

نبغي أن تتسم بالديمقراطية بوصف ذلك مسألة ذات بأن اإلدارة السديدة في منظمة العمل الدولية ي وإذ يذّكرون

 أولوية، عن طريق ضمان تمثيل عادل لجميع األقاليم وإرساء مبدأ المساواة فيما بين الدول األعضاء،

من كانون األول/ ديسمبر من عام ألفين وتسعة عشر، هذا اإلعالن الذي سيسمى  السادسيعتمدون في هذا اليوم 

 إعالن أبيدجان. 
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 معالم برنامج أفريقي للعمل الالئق: األولويات بلورة

سترتكز فريقيا أ إلقليماألولويات الرئيسية  فإنّ مستقبل العمل،  من أجلاإلنسان  المتمحور حولإلى النهج  اً استناد .1

 وعليه، فإننا نلتزم بما يلي: .إعالن المئوية على

المهارات والسبل التكنولوجية واإلنتاجية من أجل  جعل العمل الالئق حقيقة واقعة لشباب أفريقيا، وتنمية )أ(

ً إلى  ً في أفريقيا وتحويل االقتصاد غير المنظم واالقتصاد الريفي في أفريقيا سعيا مستقبل أكثر إشراقا

تحقيق العمل الالئق واحترام معايير العمل الدولية وتعزيز الحوار االجتماعي وضمان المساواة بين 

 الجنسين. 

 ، من خالل اآلتي:رات جميع األشخاص كي يستفيدوا من الفرص المتاحة في عالم عمل متغيرتعزيز قد )ب(

إعادة اكتسابها المهارات واكتساب ستثمار في رأس المال البشري من خالل تقوية التعليم واال "1"

ي تساعد لالستفادة من التكنولوجيا واألنواع الجديدة من الوظائف الت المتواصلوالتعلم واالرتقاء بها 

 ؛على خلقها

 ؛المساواة بين الجنسين والتمييز انعداممعالجة  "2"

 مستدامة، توسيعاً تدريجياً؛ تغطية حماية اجتماعيةنطاق  توسيع "3"

دعم دور القطاع الخاص باعتباره مصدراً رئيسياً للنمو االقتصادي وخلق فرص العمل من خالل  "4"

منشآت المستدامة، ال سيما المنشآت المتوسطة والصغيرة تشجيع بيئة مؤاتية لتنظيم المشاريع وال

وبالغة الصغر، وكذلك التعاونيات واالقتصاد االجتماعي والتضامني، من أجل توليد العمل الالئق 

 والعمالة المنتجة وتحسين مستويات المعيشة للجميع؛ 

 ة ذات الجودة؛دعم دور القطاع العام بوصفه صاحب عمل ذا شأن ومقدماً للخدمات العام "5"

 ذات الوضع الهش؛في البلدان  هادفة تدخالت "6"

للجميع، والتركيز بصورة خاصة على الشباب  فرص العمل الالئق والعمالة المنتجةاستحداث  "7"

 وغيرهم من المجموعات المعرضة للتمييز؛  والنساء والمعوقين

 تشجيع تنظيم المشاريع؛ "8"

 وإسماع الصوت والتمثيل والحقوق لصالح الشباب؛ ضمان حرية لالبتكار والتجربة "9"

السعي حثيثاً إلى إيجاد بيئة مالئمة للحوار االجتماعي العابر للحدود، وتعزيزه حيثما يقتضي الحال،  "10"

 من أجل تدعيم العمل الالئق بما في ذلك للعمال المستضعفين في سالسل التوريد واإلمداد العالمية؛

عالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة االجتماعية، مع مواصلة الترويج إل "11"

 التشديد بقوة على دعم الهيئات المكونة الثالثية.

 ، من خالل:مؤسسات العمل من أجل ضمان الحماية المناسبة لجميع العمالفعالية تقوية  )ج(

 سين اإلنتاجية وإدارة العمل؛تعزيز مؤسسات الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي وتح "1"

تأكيد من جديد على استمرار جدوى عالقة االستخدام بوصفها وسيلة لتوفير اليقين والحماية ال "2"

 ؛القانونية للعمال

ضمان إجراءات فعالة وشاملة لتحقيق االنتقال إلى السمة المنظمة، تمشياً مع توصية االنتقال من  "3"

 (؛204)رقم  2015تصاد المنظم، االقتصاد غير المنظم إلى االق
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واحترام  ،معايير العمل الدولية باالستناد إلى وإجراءات العمل قوانين ولوائحوتحديث تعزيز  "4"

 ؛المبادئ والحقوق األساسية في العمل وإنفاذوتعزيز 

 ؛هجرة اليد العاملةلعادلة وفعالة  إدارةعزيز ت "5"

 الضلوع في الحوار االجتماعي على جميع المستويات.تعزيز قدرة الشركاء االجتماعيين على  "6"

والمختارة بحرية وبالعمالة الكاملة والمنتجة  ينوالمستدام ينوالشامل ينالنمو االقتصاديالتنمية والنهوض ب )د(

 والعمل الالئق للجميع، من خالل:

 واألمن الغذائي؛ تسهيل تعزيز التحول الهيكلي مع التركيز على الزراعة واالقتصادات الريفية "1"

 ؛تعزيز اإلنتاجية "2"

 تان؛تحسين ظروف العمل بما في ذلك السالمة والصحة المهني "3"

 ؛الصغيرة والمتوسطة المنشآتللمؤسسات المستدامة، بما في ذلك المؤاتية حسين البيئة ت "4"

 تعزيز التعاونيات واالقتصاد االجتماعي والتضامني؛ "5"

 نتقال العادل.األخضر واال حو االقتصادالموّجه ن تشجيع النمو "6"

مفوضية االتحاد األفريقي ، وال سيما المؤسسات في أفريقياومنظمة العمل الدولية بين عزيز أوجه التآزر ت (ه)

األفريقي اإلقليمي إدارة العمل )المركز الثالثة على تدريب الاالقتصادية اإلقليمية ومراكز  والجماعات

 هاألنالعمل والمركز العربي إلدارة العمل والتشغيل(، اإلقليمي إلدارة ألفريقي اإلدارة العمل والمركز 

ً داعم اً دور تؤدي  .في أفريقياالعمل الالئق  في برنامجولوية ذات األمجاالت الفي تنفيذ  ا

 وقت العملحان 

 الهيئات ن يزودأ، نطلب من المكتب التي تفصلنا عن االجتماع اإلقليمي األفريقي الخامس عشرالفترة  في .2

عرض على وضع خطة تنفيذ تُ  عن طريق ،تحقيق األولويات المذكورة أعالهمن أجل المكونة بالدعم المعزز 

 ستتضمن خطة التنفيذ ما يلي:و (.2020مارس لمجلس اإلدارة )آذار/  338الدورة 

 وضع إجراءات محددة وملموسة الستحداث بيئة مؤاتية للمنشآت المستدامة؛ )أ(

 ابير من أجل تعزيز نمو اإلنتاجية؛تد )ب(

 سياسي شامل ودعم تقني لتطوير المهارات؛ إرشاد )ج(

ً مع التوصية  )د( تدابير شاملة إلزالة الحواجز السياسية والتنظيمية التي تعيق تحقيق السمة المنظمة، تمشيا

 وتعزيز القدرة على التنافس واستدامة المنشآت في القطاع المنظم؛ 204رقم 

 دابير شاملة لتوسيع تغطية الحماية االجتماعية توسيعاً تدريجياً؛ت (ه)

 لمعالجة انعدام المساواة بين الجنسين والتمييز؛ تدابير )و(

 شاملة من أجل انتقال عادل؛ تدابير )ز(

 بناء قدرات الشركاء االجتماعيين؛ )ح(

 الالئق والحد من أوجه انعدام المساواة. العمل )ط(
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لمجلس إدارة مكتب  338طة التنفيذ إلى اجتماع خاص للمجموعة الثالثية األفريقية في بداية الدورة سوف تقدَم خ .3

 (.2020العمل الدولي )آذار/ مارس 

 ستكون الخطة المعتمدة جزءاً من الوثيقة التي ستقدم إلى مجلس اإلدارة، حسب مقتضى الحال. .4

على هامش الدورة الرابعة للجنة التقنية الخاصة  2021المزمع إجراء استعراض منتصف المدة في عام  من .5

 بشأن التنمية االجتماعية والعمل واالستخدام، المقرر عقدها في إسواتيني.

 يعد المكتب تقريراً عن تنفيذ الخطة ليستعرضه االجتماع اإلقليمي األفريقي الخامس عشر. سوف .6

 

 



GB.338/INS/4 

 

41 GB338-INS_4_[RELME-200108-1]-Ar.docx  

 الملحق الثاني

 تقرير لجنة أوراق االعتماد

ديسمبر كانون األول/  5و 4و 3 في األولى ، التي عينها االجتماع في جلستهأوراق االعتمادلجنة  تمعتاج .1

ً ، وفقلكي تبحث 2019 ، أوراق اعتماد المندوبين لمنظمة العمل الدولية الجتماعات اإلقليميةاقواعد من  9للمادة  ا

 المتعلقةشكاوى الو أوراق االعتمادعلى عتراضات باإلضافة إلى االاالجتماع، الذين يحضرون ومستشاريهم 

 :على النحو التالي اللجنة وتألفتأخرى.  وبالغات، اإلقامة للوفودو السفرنفقات بعدم دفع 

 ، مالي(عن الحكوماتون كوليبالي )مندوب السيد فاس  الرئيس:

 ، تونس(العمل عن أصحابالسيد خليل الغرياني )مندوب  األعضاء:

 ، المغرب(العمالمناوبة عن دوبة ل العمري )منالسيدة أم

النموذج الذي توصي به منظمة تستخدم أساساً أوراق االعتماد المتعلقة بأعضاء الوفود في شكل صكوك  وقدَمت .2

تم إرسالها من خالل نظام االعتماد اإللكتروني الذي أنشأه المكتب لهذا الغرض العمل الدولية أو في شكل رسائل 

. وقد سّهل االستخدام المعمم للوسائل عن طريق البريد اإللكترونيمرسلة خة مستنس في شكل وثائق أو

 من أجل إرسال أوراق االعتماد، عملية معالجة المعلومات ذات الصلة. اإللكترونية

المذكورة أعاله، التي تنص  القواعدمن  1من المادة  7اللجنة انتباه الحكومات إلى أهمية التقيد بالفقرة  واسترعت .3

 بحلول يوماً على األقل من الموعد المحدد الفتتاح االجتماع )أي 21ى أنه يجب إيداع أوراق االعتماد قبل عل

أنها تلقت ضمن ذلك الوقت المحدد أوراق االعتماد والحظت اللجنة بأسف (. 2019 الثاني/ نوفمبر تشرين 12

مما كان عليه الحال  أقلدولة  14أي دولة عضواً كانت ممثلة في االجتماع،  49دولة عضواً من أصل  24من 

بعد افتتاح  اعتمادهماليبيا( أوراق غامبيا و) انعضو تاندول باإلضافة إلى ذلك، قدمت. 2015في عام 

 2المتاحة على موقع المكتب على اإلنترنت في  قائمة الوفود المؤقتةاالجتماع، ولذا ال ترد هذه التعيينات في 

ظراً إلى أن هذه القائمة توفر معلومات متقدمة قد تفيد كأساس يستند إليه ون. 2019 ديسمبر /كانون األول

، فإّن إرسال أوراق اعتماد الوفود بعد افتتاح لالعتراضات الممكنة على أوراق اعتماد المندوبين أو مستشاريهم

 كان مثار قلق للجنة.  -وبالتالي بعد انقضاء المهلة الزمنية إليداع االعتراضات -االجتماع

 االجتماع تشكيل

حتى تاريخ اعتماد هذا التقرير، وكما هو مبين في الجدول في المرفق ألف، من مجموع الدول األعضاء البالغ  .4

دولة عضواً أوراق االعتماد على الشكل  49عضواً المدعوة لحضور االجتماع، بعثت  دولة 54عددها 

مندوباً عن العمال، أي  47ووباً عن أصحاب العمل مند 48ومندوباً حكومياً  94من  االجتماعالصحيح. وتألف 

مستشاراً ألصحاب  30ومستشاراً حكومياً  81مندوباً كعدد إجمالي. باإلضافة إلى ذلك، ضم االجتماع  189

. ويضم عدد المستشارين األشخاص مستشاراً  162مستشاراً للعمال وبلغ عددهم في المجموع  51والعمل 

 351ارين بديلين، وبالتالي فإن العدد اإلجمالي للمندوبين والمستشارين المعتمدين بلغ ومستش كمندوبينالمعينين 

والحظت اللجنة أنه على الرغم من أّن مستوى المشاركة هذا العام يمثل انخفاضاً مقارنة مع االجتماع . اً شخص

 األفريقي اإلقليمي الثالث عشر، إال أنه يبقى عالياً.

مندوباً عن أصحاب  31ومندوباً حكومياً  73هناك كان دوبين والمستشارين المسجلين، فيتعلق بعدد المن وفيما .5

 137مندوباً. وبلغ العدد اإلجمالي للمستشارين  135مجموع عددهم بلغ مندوباً عن العمال، و 31والعمل 

ن منهم مستشارو 48ومنهم مستشارون ألصحاب العمل،  20وحكوميون،  مستشارونمنهم  69، مستشاراً 

المرفق باء لهذا التقرير معلومات أكثر تفصيالً بشأن عدد المندوبين والمستشارين المسجلين  ويتضمنللعمال. 

 .272في االجتماع، والبالغ مجموعهم 
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بصورة حصرية.  شملت مندوبين حكوميين( ليبيامعتمدة في االجتماع ) وفد دولة واحدةوالحظت اللجنة أن  .6

. عن العمالمندوب أي ولم يضم  عن أصحاب العمل( مندوب غينيافد دولة عضو )باإلضافة إلى ذلك، ضم و

أعربت اللجنة والحظت اللجنة أنها لم تتلَق أي تبرير مقنع من طرف الحكومتين المعنيتين. عالوة على ذلك، 

دولة عضو  ، فإن قبول أيقواعد االجتماعات اإلقليميةمن  (4)1المادة عن رغبتها في التشديد على أنه بموجب 

بأن تعين وفداً كامالً بحيث تضمن تمثيالً متوازناً ألصحاب  التزامهايعني إقليمي ألن تمثل في اجتماع  دعوة

هو مسألة قلق  إلى االجتماعات اإلقليمية ةكامل ةثالثي وفودرسال الحكومة إلعمل والعمال في االجتماع. وعدم ا

عتماد في الدورة الثامنة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي )دورة وعلى نحو ما أشارت إليه لجنة أوراق اال. جسيم

المئوية(، إّن تكرار الوفود غير المكتملة وهو أمر ينفي بحد ذاته المبدأ األكثر أهمية لإلدارة السديدة الثالثية 

تبقى هذه لمنظمة العمل الدولية، يبرر السعي إلى إيجاد الحلول. كما أعربت هذه اللجنة عن رغبتها في أن 

 المسألة قيد االستعراض حتى تستمر المنظمة في النظر فيها. 

والحظت اللجنة أّن عدداً من الدول األعضاء، على الرغم من أنها اعتمدت وفود ثالثية كاملة، حضرت االجتماع  .7

نيا من دون أي مندوب عن مجموعة أصحاب العمل وعن مجموعة العمال )أنغوال وإريتريا وغامبيا وموريتا

من دون أي مندوب عن إحدى المجموعتين )الجزائر وتشاد ومصر وناميبيا( أو لم  أووالسودان(  ورواندا

ً تحضر  )جزر القمر والكونغو وغينيا االستوائية وغابون وليبيريا وسيراليون والصومال(. واعتبرت  إطالقا

األسباب وراء ذلك وأنّه ينبغي للدول  اللجنة أّن حجم الظاهرة في االجتماع الحالي، يستدعي تحليالً لمعرفة

 األعضاء، في مثل هذه الظروف، أن تقدم تفسيرات بشكل تلقائي. 

)كابو فيردي وغينيا بيساو وموريشيوس  من اإلقليم أوراق اعتماد مندوبيهاأعضاء دول  خمسولم تقدم  .8

على في التشديد اللجنة  بوترغ. 2015في عام مقارنة بست دول أعضاء ، (وساو تومي وبرنسيب وموزامبيق

العام لحضور االجتماع اإلقليمي منعت أصحاب العمل والعمال في الدول  المديرأّن عدم االستجابة إلى دعوة 

األعضاء المعنية من المشاركة كلياً في أعمال المنظمة واالستفادة من اجتماعاتها. وتذّكر اللجنة أيضاً في هذا 

ل الثالثي في مجمل أنشطة منظمة العمل الدولية، الذي اعتمده مؤتمر العمل الصدد بالقرار بشأن تعزيز الهيك

( والذي ينص على أّن إرسال وفود ثالثية إلى المؤتمر واالجتماعات اإلقليمية 1971) 56 دورتهالدولي في 

بغي الطلب ليس فقط حقاً من حقوق الدول األعضاء بل هو أيضاً واجب من واجباتها. وعليه، تعتبر اللجنة أنه ين

أو مؤتمر العمل الدولي )لم  من الدول األعضاء، السيما تلك التي لم تشارك تكراراً في االجتماعات اإلقليمية

، أن تقدم شروحات مستفيضة إلى استفسارات المدير العام بموجب قرار عام تحضر غينيا بيساو دورة المئوية(

 ستقبل. الم، وأن تبذل قصار جهودها لضمان المشاركة في 1971

تشرين ) 331اللجنة بأّن مجلس اإلدارة بحث مؤخراً مسألة عدم اكتمال أو عدم اعتماد الوفود في دورته  وذّكرت .9

حثت الدول األعضاء على أن تتقيد بالتزاماتها الدستورية في اعتماد الوفود الثالثية و (2017 أكتوبر /األول

طلبت من المدير العام أن يواصل على نحو كما  .ات اإلقليميةمل الدولي واالجتماعالع مؤتمرإلى دورات  كاملة

منتظم رصد وضع الدول األعضاء التي ال تقدم أوراق اعتماد أي وفد ثالثي إلى دورات مؤتمر العمل الدولي 

 2واالجتماعات اإلقليمية.

عضاء قصارى جهدها لتعزيز تبذل الدول األآنفة الذكر، " القواعد( من 6)1والحظت اللجنة أنه، عمالً بالمادة  .10

امرأة في صفوف  50". وفي هذا الصدد، الحظت اللجنة وجود التمثيل المتساوي للنساء والرجال في وفودها

ً و 189المندوبين المعتمدين البالغ عددهم  امرأة في صفوف المستشارين المعتمدين البالغ عددهم  45مندوبا

في المائة من العدد اإلجمالي للمندوبين والمستشارين. وعلى  27.1 النساءوبالتالي، شكلت مستشاراً.  162

في المائة(،  23.5) 2015الرغم من تزايد العدد مقارنة مع االجتماع اإلقليمي اإلفريقي الثالث عشر في عام 

أسفت اللجنة بالغ األسف للنسبة المئوية التي ما فتئت منخفضة بشكل ملحوظ. ورغبت اللجنة في التذكير بأنه 

كان هدف األمم المتحدة زيادة نسبة النساء في هيئات صنع القرارات ووضع السياسات العامة  1990نذ عام م

)آذار/ مارس  332في المائة وأّن مجلس اإلدارة حث جميع المجموعات، في دورته  30لما ال يقل عن 

يها ومراقبيها المعتمدين ارعلى السعي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في صفوف مندوبيها ومستش(، 2018

. وفي ضوء اإلحصاءات المتاحة، وجدت اللجنة نفسها مرغمة واالجتماعات اإلقليمية العمل الدولي مؤتمرإلى 

على االستنتاج أّن الهدف ال يزال بعيد المنال. والجهود المطلوب بذلها ليست هي نفسها بالنسبة إلى المجموعات 

في المائة من  26.9في المائة من مجموعة الحكومات، تشكل  31.6 الثالث، ففي حين تشكل النساء نسبة

في المائة فقط من مجموعة العمال. وأسفت اللجنة بالغ األسف لعدم وجود أي  20.2مجموعة أصحاب العمل و

في صفوف المندوبين أو المستشارين في سبعة وفود )الكونغو وإريتريا واسواتيني وليبيا والنيجر  نسائيعنصر 

ً مما كان عليه الوضع في االجتماع اإلقليمي األفريقي السابق ونيج يريا وسيراليون( وهي نسبة اقل انخفاضا

 

 .705، الفقرة .PV/331GBوالوثيقة  15، الفقرة .1LILS//331GBالوثيقة    2

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_578678.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_616103.pdf
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حيث شمل العدد أربعة وفود فقط. ودعت اللجنة الهيئات المكونة إلى السعي جاهدة إلى تحقيق هدف تكافؤ 

 في الوفود التي تحضر االجتماعات اإلقليمية. الجنسين

( 2015في عام  40موعة خمسون وزيراً ونائب وزير من الدول األعضاء )مقارنة مع ما مج هناككان  .11

وزيراً ونائب  13لدى االجتماع. وأعربت اللجنة عن رضاها على المشاركة العالية والحظت أّن  معتمدين

 (.2015في عام  40نساء من أصل  6وزير كانوا من النساء )مقارنة مع 

 مراقب

من  3، وفقًا للفقرة مجلس اإلدارةدة )فرنسا( االجتماع بصفة مراقب بدعوة من دولة عضو واح حضرت .12

، الحظت اللجنة أن التمييز بين العضو الكامل والعضو الصدد . في هذاقواعد االجتماعات اإلقليميةمن  1 المادة

، 2018في عام  واعد المعتمدةالق ، والذي تم تقديمه ألول مرة فيللحضور كمراقبته تمت دعوإقليم آخر  من

ً  كان من رغبة  اً . كان جزء2015في عام السابق االجتماع اإلقليمي األفريقي لعملية مراجعة بدأت في  تتويجا

 لمنظمة.ل اإلدارة السديدةلتحديث اإلقليم  أوسع من قبل الدول األعضاء في

 المنظمات الدولية الرسمية ممثلو

المدعوة إلى حضور االجتماع، وفقاً لالتفاقات أو  -مية أو اإلقليمية العال -الدولية الرسمية  المنظماتبين  من .13

 :القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس اإلدارة، كانت المنظمات الدولية التالية ممثلة

 مكتب مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين –

 صندوق األمم المتحدة للسكان –

 هيئة األمم المتحدة للمرأة –

 األمم المتحدة لألغذية والزراعة منظمة  –

 منظمة الصحة العالمية –

 االتحاد الدولي لالتصاالت –

 الرابطة الدولية للمجالس االقتصادية واالجتماعية والمؤسسات المماثلة –

 االتحاد األفريقي –

 يمصرف التنمية األفريق –

 المركز األفريقي اإلقليمي إلدارة العمل –

 نوب األفريقيجماعة اإلنمائية للجال –

 لجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقياا –

 االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا –

 عن الضمان االجتماعي األفريقيةلدول امؤتمر  –

 لمركز العربي إلدارة العمل والتشغيلا –

 االتحاد األوروبي –
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 المنظمات الدولية غير الحكومية ممثلو

، القواعدمن  1من المادة  12حكومية المدعوة إلى المشاركة في االجتماع وفقاً للفقرة الدولية غير ال المنظمات .14

 والتي كانت ممثلة هي التالية:

 التحاد الدولي لنقابات العمالا –

 االتحاد العالمي لنقابات العمال –

 المنظمة الدولية ألصحاب العمل –

 منظمة الوحدة النقابية األفريقية –

 صحاب العمل في غرب أفريقيااتحاد منظمات أ –

 مؤسسة فريدريتش إيبرت ستيفتونغ –

 معهد التنمية لعموم أفريقيا –

 .اللجنة مع االهتمام الحضور الهام للمنظمات الدولية الرسمية، العالمية منها واإلقليمية الحظتو .15

 والشكاوى والبالغات االعتراضات

 غ.اللجنة أي اعتراض أو شكوى أو بال تتلقَ لم  .16

*  *  * 

اللجنة هذا التقرير باإلجماع. وتوصي بأن يطلب االجتماع إلى المكتب أن يرفق تقريرها بتقرير االجتماع  تعتمد .17

 .قواعد االجتماعات اإلقليميةمن  9من المادة  4الفقرة وأن يسترعي انتباه مجلس اإلدارة إليه، وفقاً ألحكام 

 فاسون كوليباليالسيد  )توقيع(  2019كانون األول/ ديسمبر  5أبيدجان، 

 السيد خليل الغرياني 

 السيدة أمل العمري 
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 المرفق ألف
 المندوبون والمستشارون المعتمدون

ً قائمة مستوفاة الساعة )  (2019كانون األول/ ديسمبر  5، الحادية عشر صباحا

 نالمندوبو 
 الحكوميون

 مندوبو 
 أصحاب العمل

المستشارون   مندوبو العمال
 كوميونالح

مستشارو 
 أصحاب العمل

 مستشارو العمال

 – 3 –  1 1 2 الجزائر

 – – 2  1 1 2 أنغوال

 – – 1  1 1 2 بنن

 – – 1  1 1 2 بوتسوانا

 – – 5  1 1 2 بوركينا فاسو

 – – –  1 1 2 بوروندي

 2 3 2  1 1 2 الكاميرون

 – – –  – – – كابو فيردي

 2 1 1  1 1 1 جمهورية أفريقيا الوسطى

 2 – 2  1 1 2 تشاد

 – – –  1 1 2 جزر القمر

 – – –  1 1 2 الكونغو

 14 12 19  1 1 2 كوت ديفوار

 4 – 6  1 1 2 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 1 – –  1 1 2 جيبوتي

 – 2 2  1 1 2 مصر

 – – 1  1 1 2 غينيا االستوائية

 – – –  1 1 1 إريتريا

 – – –  1 1 2 إسواتيني

 – 1 2  1 1 2 إثيوبيا

 – – –  1 1 2 غابون

 – – –  1 1 1 غامبيا

 2 – –  1 1 1 غانا

 – 2 –  – 1 2 غينيا

 – – –  – – – بيساو -غينيا 

 1 – 5  1 1 2 كينيا

 – – –  1 1 2 ليسوتو

 – – –  1 1 2 ليبيريا

 – – –  – – 2 ليبيا

 – – –  1 1 2 مدغشقر

 – – 1  1 1 2 مالوي

 1 1 5  1 1 2 ليما

 – – 1  1 1 2 موريتانيا

 – – –  – – – موريشيوس

 9 4 5  1 1 2 المغرب

 – – –  – – – موزامبيق

 – – 2  1 1 2 ناميبيا

 – – –  1 1 2 النيجر

 1 – 1  1 1 2 نيجيريا

 – – –  1 1 2 رواندا

 – – –  – – – ساوتومي وبرنسيب

 1 1 2  1 1 2 السنغال

 – – –  1 1 2 سيشل

 – – –  1 1 2 سيراليون

 – – –  1 1 2 الصومال

 – – 3  1 1 2 اجنوب أفريقي

 – – –  1 1 2 جنوب السودان

 3 – 3  1 1 2 السودان

 – – –  1 1 2 جمهورية تنزانيا المتحدة

 6 – 2  1 1 2 توغو

 – – –  1 1 2 تونس

 – – 3  1 1 2 أوغندا

 1 – 1  1 1 2 زامبيا

 1 – 3  1 1 2 زمبابوي

 81  47 48 94 المجموع
 
 
 

 

30 51 



GB.338/INS/4 

 

GB338-INS_4_[RELME-200108-1]-Ar.docx 46  

 المرفق باء
 المندوبون والمستشارون المسجلون

ً قائمة مستوفاة الساعة )  (2019كانون األول/ ديسمبر  5، الحادية عشر صباحا

 نالمندوبو 
 الحكوميون

 مندوبو 
 أصحاب العمل

المستشارون   مندوبو العمال
 الحكوميون

مستشارو 
 أصحاب العمل

 ستشارو العمالم

 – 1 –  – 1 2 الجزائر

 – – 2  – – 2 أنغوال

 – – 1  1 1 2 بنن

 – – 1  1 1 2 بوتسوانا

 – – 5  1 1 2 بوركينا فاسو

 – – –  1 1 2 بوروندي

 1 1 –  1 1 2 الكاميرون

 – – –  – – – كابو فيردي

 2 1 1  1 1 1 جمهورية أفريقيا الوسطى

 2 – 2  1 – 1 تشاد

 – – –  – – – القمر جزر

 – – –  – – – الكونغو

 14 8 19  1 1 2 كوت ديفوار

 4 – 5  1 1 2 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 1 – –  1 1 2 جيبوتي

 – 1 2  – 1 2 مصر

 – – –  – – – غينيا االستوائية

 – – –  – – 1 إريتريا

 – – –  1 1 2 إسواتيني

 – 1 1  1 1 2 إثيوبيا

 – – –  – – – غابون

 – – –  – – 1 غامبيا

 2 – –  1 1 1 غانا

 – 1 –  – – 1 غينيا

 – – –  – – – بيساو -غينيا 

 1 – 3  1 1 2 كينيا

 – – –  1 1 1 ليسوتو

 – – –  – – – ليبيريا

 – – –  – – 2 ليبيا

 – – –  1 1 2 مدغشقر

 – – 1  1 1 2 مالوي

 1 1 5  1 1 2 مالي

 – – 1  – – 1 موريتانيا

 – – –  – – – موريشيوس

 9 4 5  1 1 2 المغرب

 – – –  – – – موزامبيق

 – – 2  1 – 2 ناميبيا

 – – –  1 1 2 النيجر

 1 – –  1 1 2 نيجيريا

 – – –  – – 2 رواندا

 – – –  – – – ساوتومي وبرنسيب

 1 1 2  1 1 2 السنغال

 – – –  1 1 2 سيشل

 – – –  – – – سيراليون

 – – –  – – – الصومال

 – – 2  1 1 2 اجنوب أفريقي

 – – –  1 1 2 جنوب السودان

 2 – 3  – – 2 السودان

 – – –  1 1 2 جمهورية تنزانيا المتحدة

 5 – 2  1 1 1 توغو

 – – –  1 1 2 تونس

 – – 1  – – – أوغندا

 1 – 1  1 1 2 زامبيا

 1 – 2  1 1 2 زمبابوي
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