
 

 2021تشرين األول/ أكتوبر  التاريخ: 

 إعالن أبيدجان خطة تنفيذل استعراض منتصف المدة  ، 
 عشر االجتماع اإلقليمي األفريقي الرابع المعتمد في

 المحتويات 
 الصفحة 

 3  ...................................................................................................................................... المختصرات 

 7  ............................................................................................................................................. التمهيد 

 9  ............................................................................................................................................ المقدمة

 11  ............................................................................... الوظائف الالئقة من أجل أفريقيا، ال سيما للشابات والشبان -1

 11  ................................................................. تعميم العمالة الالئقة والمنتجة في السياسات والميزانيات الوطنية  1-1

 12  ....................................... ( لمنظمة العمل الدولية وتطبيقها122)رقم  1964التصديق على اتفاقية سياسة العمالة،  1-2

 13  ........................................................................................................... السياسات الوطنية للعمالة  1-3

 14  ................................................................................................................ تعزيز عمالة الشباب  1-4

 15  ......................................................................... إدراج تعليم روح تنظيم المشاريع في نُظم التعليم الوطنية  1-5

 15  ................................................................................................... االقتصاد االجتماعي والتضامني  1-6

 16  ................................................................................................ تنفيذ برامج االستثمار كثيف العمالة 1-7

 17  ......................................................................................................................تعزيز اإلنتاجية 1-8

 18  ........................................................................................................ سياسات سوق العمل النشطة  1-9

 20  .............................................................................................................. تحسين المهارات والتكنولوجيا  -2

 20  ............................................................................................... سياسات المهارات والتعلم المتواصل  2-1

 21  ............................................................................................. زيادة االستثمارات في تنمية المهارات  2-2

 22  ...................................................................................................... الحد من عدم تطابق المهارات  2-3

 22  ..........................................................................................التلمذة الصناعية والتعلم القائم على العمل 2-4

 23  .......................................................................................................... تعزيز التكنولوجيا الحديثة  2-5

 25  ............................................................................ تحول شمولي للعمل الالئق في االقتصاد الريفي وغير المنظم  -3

 25  ..................................................................................المنظمة على االقتصاد غير المنظم  السمةإضفاء  3-1

 26  ............................................. السياسات واالستراتيجيات الرامية إلى استحداث العمل الالئق في االقتصاد الريفي  3-2

 27  ............................................................................................. الوظائف الخضراء واالقتصاد األزرق  3-3

  االجتماع اإلقليمي األفريقي الرابع عشر  

AFRM.14 



2  االجتماع اإلقليمي األفريقي الرابع عشر  
 استعراض منتصف المدة لخطة التنفيذ 

 
 

 30  .......................................................................................................................... المنشآت المستدامة  -4

 30  ............................................................................................ بيئة مؤاتية من أجل المنشآت المستدامة  4-1

 31  ...................................................................................... إنشاء وكاالت المنشآت الصغيرة والمتوسطة  4-2

 31  ............................................................................................ بشأن اإلنتاجية  المكونةمعارف الهيئات  4-3

 32  ..................................................................................................................... مراكز اإلنتاجية  4-4

 33  ..................................................................................................... متعددة الجنسية  المنشآتإعالن  4-5

 34  ............................................................................................. هيكل ثالثي وحوار اجتماعي فعّاالن وشامالن  -5

 34  ........................................................................................................ الهيئات المكونة  قدرات بناء  5-1

 35  ........................................................................................................... مؤسسات الحوار الوطني 5-2

 36  ............................................................................................................ نطاق الحوار االجتماعي 5-3

 37  ....................................................................... إدماج المجموعات المهمشة في عمليات الحوار االجتماعي 5-4

 38  ........................................................................ قدرة إدارات العمل على المشاركة في الحوار االجتماعي 5-5

 39  ...................................................................................... االجتماعيون االقتصاد غير المنظم والشركاء  5-6

 40  ........................................................................................... توفير الحماية االجتماعية وحماية العمل للجميع  -6

 40  .................................................................... توسيع نطاق الحماية االجتماعية لتشمل االقتصاد غير المنظم  6-1

 41  ................................................................................................. اإلدارة السديدة للحماية االجتماعية 6-2

 42  ............................................................................................................ برامج التحويالت النقدية  6-3

 43  .......................................................................................................... سياسات هجرة اليد العاملة  6-4

 44  ..................................................................... التطبيق الفعّال لمعايير العمل المحّدثة وتعزيز المساواة بين الجنسين -7

 44  ........................................................................................................... تقوية هيئات تفتيش العمل  7-1

 44  .......................................................................... التصديق على االتفاقيات األساسية لمنظمة العمل الدولية  7-2

 45  ........................................................................................ القضاء على العمل الجبري وعمل األطفال  7-3

 46  ......................................................................................... تعزيز المساواة بين الجنسين وعدم التمييز  7-4

 47  .................................................................................................. المرأة في قطاع األعمال واإلدارة  7-5

 50  ...................................................................................................... : أثره واالستجابة لمواجهته 19-كوفيد -8

 51  ........................................................................................................ اإلقليمية  االقتصادية دور الجماعات  -9

 54  ............................................................................................................................على صعيد القارة  -10

 59  ......................................................................................................................... االستنتاجات والتوصيات 

 

 



3  االجتماع اإلقليمي األفريقي الرابع عشر  
 استعراض منتصف المدة لخطة التنفيذ 

 
 

 المختصرات 

ACTESA  التحالف بشأن تجارة السلع في أفريقيا الشرقية والجنوبية 

ACQF  األفريقي إطار المؤهالت القاري 

AfCFTA منطقة التجارة الحرة في القارة األفريقية 

ALMP  سياسات سوق العمل النشطة 
AOSTI  المرصد األفريقي للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
APCO  المجلس األفريقي بشأن اإلنتاجية 

ARLAC فريقي إلدارة العمل المركز اإلقليمي األ 
ARM  اإلقليمي االجتماع األفريقي 

AU االتحاد األفريقي 
AUC مفوضية االتحاد األفريقي 

AUDA وكالة االتحاد األفريقي للتنمية 
BDS  خدمات تنمية قطاع األعمال 

CAADP البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا 

CEACR لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات 

CIE  الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية اتحاد أصحاب العمل في 
COVID مرض فيروس كوفيد 

CRADAT  المركز اإلقليمي األفريقي إلدارة العمل 
DC  تعاونية التنمية 

DRC جمهورية الكونغو الديمقراطية 
DWCP  البرنامج القطري للعمل الالئق 
EABC  شرق أفريقيا مجلس قطاع األعمال في 

EAC جماعة شرق أفريقيا 
EATUC اتحاد نقابات عمال شرق أفريقيا 
EBMO  منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع األعمال 

ECCAS لجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا ا 

ECOWAS  الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 
EESE للمنشآت المستدامة البيئة المؤاتية 

EII  استثمارات كثيفة العمالة 
EIIP  برنامج االستثمار كثيف العمالة 

EPIC  راالئتالف الدولي للمساواة في األجو 
EYB " كيف توّسع مشروعكبرنامج" 

FOPAO  غرب أفريقيال اتحاد منظمات أصحاب العمل 
FRWA فرنك رواندي 

GAN  العالمية شبكة التلمذة الصناعية 
GB  مجلس اإلدارة 

GDP  الناتج المحلي اإلجمالي 
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GET   البعد الجنساني وروح المبادرة معا 

GIAM  نماذج تقييم الوظائف الخضراء 

HACTU اتحاد نقابات العمال في القرن األفريقي 
HIV فيروس نقص المناعة البشرية 

ICT تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
IFAD  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

IGAD  الحكومية المعنية بالتنمية الدولية الهيئة 
ILC  مؤتمر العمل الدولي 

ILO  منظمة العمل الدولية أو مكتب العمل الدولي 
ILS معايير العمل الدولية 

IOM  المنظمة الدولية للهجرة 
IPAD2019 خطة تنفيذ إعالن أبيدجان 

IPEC  البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال 
ITC  مركز التدريب الدولي 

ITU االتحاد الدولي لالتصاالت 
ITUC التحاد الدولي لنقابات العمال ا 
JLMP  البرنامج المشترك بشأن هجرة اليد العاملة 
KAB رنامج "تعرف على قطاع األعمال"ب 

KUFMET  الصغر والعمال مقصورة موحدة للمنشآت بالغة 

LMAC لجنة االستشارية لهجرة اليد العاملةال 
LMIS معلومات سوق العمل  نظام 
MLC  اتفاقية العمل البحري 

MNE منشآت متعددة الجنسية 
MTR  استعراض منتصف المدة 
NDC   مساهمة محددة وطنيا 

NEDLAC  المجلس الوطني للتنمية االقتصادية والعمل 
NEET  ملتحق بالتعليم وال بالعمل وال بالتدريب)شخص( غير 
NEP سياسة العمالة الوطنية 

NEPAD  الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا 
OATUU منظمة اتحاد النقابات األفريقية 

OECD منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 
OHADA  منظمة تنسيق قانون األعمال في أفريقيا 
OTUWA  منظمة نقابات العمال في غرب أفريقيا 

PAPA  ةفريقيا لإلنتاجيأجمعية عموم 
PFJ "حملة "الزراعة من أجل الغذاء والوظائف 

PIDA  برنامج تطوير البنى التحتية في أفريقيا 
RB الميزانية العادية 
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RBSA  الحساب التكميلي للميزانية العادية 
RBTC  الميزانية العادية التعاون التقني في 

RDWP  البرامج اإلقليمية للعمل الالئق 
REC  اقتصادية إقليمية ةجماع 

REDD+  وإدارتها المستدامة وتعزيز حفظ الغابات ها ودور وتدهور الغابات خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة
 مخزون الكربون في الغابات في البلدان النامية 

ROAF  أجل أفريقيا )منظمة العمل الدولية(المكتب اإلقليمي من 
RPL االعتراف بالتعلم السابق 

SADC لجنوب األفريقي ل اإلنمائيةجماعة ال 
SATUCC لمجلس التنسيقي لنقابات عمال الجنوب األفريقيا 

SCORE استدامة المنشآت المسؤولة والقادرة على التنافس 
SDG  أهداف التنمية المستدامة 
SIYB  كيف تبدأ مشروعك وتحسنه"برنامج" 
SME منشأة صغيرة متوسطة 
SPSF منتدى القطاع الخاص التابع للجماعة اإلنمائية للجنوب اإلفريقي 

SSE االقتصاد االجتماعي والتضامني 
STC-SDLE متخصصة بشأن التنمية االجتماعية والعمل والعمالة التقنية اللجنة ال 

STISA  واالبتكار من أجل أفريقيااستراتيجية العلوم والتكنولوجيا 
TVET التعليم والتدريب التقنيان والمهنيان 

UCESA اتحاد المجالس االقتصادية واالجتماعية في أفريقيا 
UHC  تغطية التأمين الصحي الشاملة 

UN األمم المتحدة 
UNDP برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

UNECA  اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم المتحدة 
UNFCC اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 

UNICEF    )منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف 
UNSDCF إطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة 

WACOMP  المنافسة لغرب أفريقيابرنامج القدرة على 
WBL  التعلم القائم على العمل 
WED  روح تنظيم المشاريع لدى المرأة  تطوير 

WFCL  أسوأ أشكال عمل األطفال 
WFP  برنامج األغذية العالمي 

XBDC تعاون اإلنمائي من خارج الميزانيةموارد ال 
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 التمهيد 

مستقبل    رسم معالم  -  بالعدالة االجتماعية  المضي قدما  يسعدني أن أقدم تقرير استعراض منتصف المدة لخطة تنفيذ إعالن أبيدجان:  
 . 2019ديسمبر  /األولالرابع عشر لمنظمة العمل الدولية في كانون األفريقي االجتماع اإلقليمي  اعتمدهفريقيا، الذي أالعمل في 

يتسبب . و19-كوفيد فريقيا تمر بجائحةأ  الحال في أجزاء كثيرة من العالم، ال تزال  هيهذه المقدمة، كما  فيه  أكتب    وفي الوقت الذي
المتطورة في  اليقين    انعدامفي العديد من أوجه    19- لكوفيد   اكتشاف متغيرات جديدة الذي تأثر بالفعل بشدة بالديناميات  العمل  عالم 

األزمة بشكل عام إلى أدت  قديرات العالمية والبيانات على المستوى القطري هذا االتجاه:  تؤكد أحدث التو.  2020منذ عام    للجائحة
  حمالت التلقيح في الوقت نفسه، برز إطالق  وال تزال قائمة في معظم البلدان.    ،اإلنتاجيةفي  في العمالة وانخفاض    جّمة  مواطن عجز

   1.كعامل حاسم في انتعاش سوق العمل
لمحة عامة عن الجهود الملهمة التي تبذلها الحكومات  2من إعالن أبيدجان،   5إعداده استجابة للفقرة    جرىالذي  يقدم هذا التقرير،  و

يتضح التزام الهيئات به. و الخاصة فريقيا لتنفيذ إعالن أبيدجان من خالل خطة التنفيذ أأصحاب العمل في منظمات ومنظمات العمال و
 المستوى يدجان من خالل معدل استجابتها العالية للغاية الستبيان المكتب بشأن حالة تنفيذه على  المكونة الثالثية وملكيتها إلعالن أب

 .الوطني واإلقليمي والقاري
وو السبعة  الفصول  لدعم    37تغطي  المهنية  التدخالت  من  واسعة  التقرير مجموعة  من  ومعالجة    برنامجمجال عمل  الالئق  العمل 

. وبينما يكشف التقرير عن تنوع وتعقيد وأهمية والية منظمة العمل 2030التنمية المستدامة لعام    برنامجالجوانب األكثر أهمية في  
في الواقع، سيكون لكل والترابط والتكامل بين تدخالت منظمة العمل الدولية في القارة.    ا  فإنه يعرض أيض  فريقيا والعالم،أالدولية في  

من برنامج العمل الالئق، فهي مترابطة ويعزز   باعتبارها عناصرمعنى بمفرده؛ ولكن    37  البالغ عددهامجال من مجاالت العمل  
بشكل كبير تسلط الضوء    هاالمدرجة في التقرير الرئيسي، ألن  األطرانتباهكم إلى    أسترعيأود أن  ولتحقيق تأثير أكبر.    بعضا  بعضها  
 .إلى تقدم ملموسوتترجمه التوجه المفاهيمي لمجاالت العمل  على

إلى أنّ و أبيدجان،    2019عام    أود أن أشير  الذي احتفلت فيهالذي تم فيه االتفاق على إعالن  العام  الدولية  هو نفس  العمل   منظمة 
من  عالن المئوية  إل  فريقيا واالعتماد الرسمي لمنظمة العمل الدوليةأ على وجود منظمة العمل الدولية في    ا  عام  60بمرور  يتها وبمئو 
على الدول األفريقية    توّجبوالتدابير الصارمة الالحقة التي    19-كوفيد  لألسف، تميز العام التالي بانتشار جائحةومستقبل العمل.  أجل  

إلى الدورة قُدمت  خطة تنفيذ إعالن أبيدجان، التي    الجدير بالذكر أنّ و.  اوالتخفيف من آثاره  االسيطرة على انتشارهاتخاذها من أجل  
  19- كوفيد، قد تم وضعها مع المراعاة الواجبة، إلى أقصى حد ممكن، لتأثير  2020األول/ أكتوبر  تشرين  في    لمجلس اإلدارة  340

، فإنه من المؤثر والمشجع أكثر أن نالحظ التي فرضتها الجائحةالرغم من الظروف الصعبة    علىو.  وتدابير االستجابة المحتملة له
 األفريقية في تنفيذ إعالن أبيدجان.  الهيئات المكونةالتقدم الذي أحرزته 

  340دورة  بناء  على طلب الوال يغطي هذا التقرير سوى النصف األول من فترة السنوات األربع إلعالن أبيدجان وخطة تنفيذه.  و
العمل الدولي، أود أن أشجع هيئاتنا المكونة وشركاء التنمية لدينا على أخذ إعالن أبيدجان وخطة التنفيذ الخاصة    مكتبلمجلس إدارة  

المجاالت التي يتخلف فيها فيما يتعلق بهذا مهم بشكل خاص  والبرامج المستقبلية.    ووضع به في االعتبار عند تنفيذ البرامج الحالية  
 .التقدم أو حيث تظل التحديات ضخمة

أود أن أغتنم هذه الفرصة  و.  2019إعالن أبيدجان لعام    اإلقليمنفذ  ي حيث    ،فريقياأإنجازات    على  إلى االطالع بشكل أكبرأدعوكم  و
  التقنية إلدارات  وا  اإلقليمومكاتب منظمة العمل الدولية في  األفريقية  العمال  منظمات  ومنظمات أصحاب العمل واألعضاء  ألشكر الدول  

  . هذا  ستعراض منتصف المدةال  هامة ودعم القيّ   هااالقتصادية اإلقليمية على مساهمات   والجماعاتفي المقر ومفوضية االتحاد األفريقي  
تقديم دعم أفضل  و المكتب على  التي ستساعد  تلقي مالحظاتكم  إلى  أتطلع  األفريقية في    للهيئاتإنني  بالعدالة    المضي قدما  المكونة 
 .مستقبل العمل في أفريقيا ورسم معالمالجتماعية ا

 سينثيا صموئيل أولونجون

 مساعد المدير العام لمنظمة العمل الدولية
 المدير اإلقليمي ألفريقيا

 

 
 Eighth edition, Updated estimates and analysis, oct 2021.19 and the world of work. -ILO Monitor: COVID  انظر:  1

  واالستخدام،التنمية االجتماعية والعمل    بشأنالمتخصصة    التقنية على هامش الدورة الرابعة للجنة    2021من المقرر إجراء استعراض منتصف المدة في عام    2
 . التي ستعقد في إسواتيني
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 المقدمة 

إعالن  ،  2019اعتمد االجتماع اإلقليمي األفريقي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية، الذي ُعقد في أبيدجان في كانون األول/ ديسمبر  
أفريقيا  -أبيدجان   في  العمل  مستقبل  معالم  رسم  االجتماعية:  بالعدالة  قدما   أبيدجان.  المضي  إعالن  باسم  المعروف  إعالن  و،  يطلب 
ة فيه عن طريق وضع  من المكتب أن يزود الهيئات المكونة بالدعم المعزز من أجل تحقيق األولويات المذكور  ،2  الفقرة  فيأبيدجان،  
وبعد ذلك، وضع المكتب، بالتشاور مع الهيئات المكونة، لمجلس اإلدارة.    (2020)آذار/ مارس    338على الدورة    تضُعرخطة تنفيذ  
 - لمجلس اإلدارة في تشرين األول/ أكتوبر   340، اعتُمدت أثناء الدورة يذ مكملة إلعالن أبيدجان )خطة تنفيذ إعالن أبيدجان(خطة تنف

.  ( 2019كانون األول/ ديسمبر    6-3اإلقليمي األفريقي الرابع عشر )أبيدجان،  تقرير االجتماع  إلى جانب    2020تشرين الثاني/ نوفمبر  
  وتتسق خطة تنفيذ إعالن أبيدجان اتساقا  تاما  مع برنامج وميزانية منظمة العمل الدولية، ومع األطر الجامعة، من قبيل برنامج االتحاد

 . 2063األفريقي لعام 

للجنة التقنية أن يعد استعراض منتصف المدة لتقديمه على هامش الدورة الرابعة    تبالمك، من  5وطلب إعالن أبيدجان، في الفقرة  
. وامتثاال  لهذا الطلب، أعد  2021قرابة نهاية عام    الخاصة بشأن التنمية االجتماعية والعمل واالستخدام، المقرر عقدها في إسواتيني

مجموعة من االستبيانات التي أعدها المكتب للهيئات المكونة على المستوى المكتب اإلقليمي ألفريقيا هذا التقرير. ويستند التقرير إلى  
اإلقليمي العمل   3الوطني والمستوى  إدارة  لمراكز  استبيان محدد  إلى  القاري، باإلضافة  اإلقليمية( والمستوى  )الجماعات االقتصادية 

،  2021-2020العمل الدولية بشأن تنفيذ البرنامج للفترة  األفريقية الثالثة. ويُستكمل تقرير استعراض منتصف المدة بتقرير منظمة  
. وكان المقصود من وضع هذه االستبيانات أن تستكملها الحكومات 2022المزمع تقديمه إلى دورة مجلس اإلدارة في آذار/ مارس  

  54والقاري. ومن أصل  ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ومكاتب منظمة العمل الدولية على المستوى الوطني واإلقليمي  
أفريقية، استكملت   العمل و  37حكومة و  49دولة عضوا   البعض منها    31منظمة من منظمات أصحاب  نقابة االستبيان، حيث قدم 

وقدمت مكاتب منظمة العمل الدولية في   4 معلومات مفصلة للغاية ومواد أساسية، في حين لم يقدم البعض اآلخر سوى حقائق أولية.
المنظمة إلى الهيئات المكونة خالل الفترة المشمولة بالتقرير.    الذي قدمته  دعمال بلدا ، مسلطة الضوء على    51اإلقليم معلومات عن  
إلى ذلك،   المكونة    من  االستبيانات  جرى استالم باإلضافة  لمراكز االقتصادية  ة من اتعلى مستوى االتحاد األفريقي ومن سالهيئات 

المستكملة. وفي   الثالثة االستبيانات  العمل  إدارة  أعاد مركزان من مراكز  األفريقي. كما  االتحاد  بها في  المعترف  الثمانية  اإلقليمية 
دم سوى صفحة من النص. وبطبيعة الحال، ال يمكن لهذا التقرير أن يق  870المجموع، أسهمت الهيئات المكونة إلقليم أفريقيا بأكثر من  

المشار إليها في خطة تنفيذ إعالن    موجز مقتضب للغاية من هذه المعلومات المستفيضة، التي تشكل أساسا  مفيدا  للغاية لمجاالت العمل
تجميع االستبيانات وتحليلها، أُجريت مقابالت هاتفية مع هيئات  جانب  مجاال . وإلى 37الواردة في هذا التقرير، البالغ عددها و أبيدجان

. وتتجسد االستشرافات والشركاء االجتماعيين من القارة  مكونة مختارة من الجزائر والكاميرون وإسواتيني وكينيا ونيجيريا ورواندا
 المستمدة من هذه المقابالت في التقرير. 

يمكن اعتبار مستوى   ويسعى استعراض منتصف المدة، باالستناد إلى االستبيان ومصادر المعلومات اإلضافية، إلى تقييم ما إذا كان
أيلول/    30)عندما اعتُمد إعالن أبيدجان( إلى    2019كانون األول/ ديسمبر    6إنجاز خطة التنفيذ )خطة تنفيذ إعالن أبيدجان( للفترة من  

إجراءات   المجيبة عن اتخاذالحكومات  في المائة أو أكثر من    50، مرضيا . وكان يُعتقد أن الحال كذلك عندما أبلغت نسبة  2021سبتمبر  
في المائة ألن استعراض منتصف المدة ال يشمل سوى   50وقد ُحددت عتبة    . مجاالت عمل خطة تنفيذ إعالن أبيدجانمختلف    إطار في  

ما دون ذلك هو متأخر للغاية. ومن   في المائة أو أكثر هو مستوى مقبول، وأنّ   25  نصف مدة خطة تنفيذ إعالن أبيدجان. وارتُئي أنّ 
( أو عالمة صفراء )مقبول( أو عالمة حمراء )متأخر للغاية(. وتشير فرعي يحتوي على عالمة خضراء )مرض    ثم، فإن كل قسم

 النسب المئوية المدرجة في العالمة إلى نسبة الحكومات التي اتخذت تدابير تتعلق بمجال العمل المعني.

مجاال . ويرد    37ة ومجاالت العمل الواردة فيه، البالغ عددها  ويتمحور هذا التقرير حول مجاالت عمل خطة تنفيذ إعالن أبيدجان السبع
 كل مجال من مجاالت العمل هذه منظما  على النحو التالي: 

 العالمة )خضراء، صفراء، حمراء(؛ 
  نص تمهيدي يضع الموضوع في سياق عالم العمل ومنظمة العمل الدولية؛ 
 جدول يلخص الردود المتلقاة؛ 

 
االتحاد األفريقي، إلى األقاليم الفرعية الجغرافية التي تمثلها الجماعات االقتصادية اإلقليمية؛ المقصود بمصطلح "إقليم" بالنسبة يشير المصطلح "إقليمي" في    3

لجماعات االقتصادية  مستوى ا إلى منظمة العمل الدولية، الكيانات الجغرافية الخمسة التي تشملها المكاتب اإلقليمية. ويميز هذا التقرير بين األنشطة اإلقليمية على
   اإلقليمية واألنشطة القارية التي تشمل القارة األفريقية بأكملها.

العمل. وفي جميع الحاالت تقريبا ، تق   4 ل مشاركة يؤثر معدل الردود المنخفض للشركاء االجتماعيين في الجداول الموجزة في إطار كل مجال من مجاالت 
بالمقارنة مع مشاركة الحكومة، وهو أمر ال يُعزى بالضرورة إلى عدم كفاية الحوار االجتماعي، ولكنه يعتبر انعكاسا   الشركاء االجتماعيين في تلك المجاالت  

 لمعدل الردود المنخفض. 

https://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/africa/arm-14/WCMS_731650/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/africa/arm-14/WCMS_731650/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/africa/arm-14/reports-and-documents/WCMS_768626/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/africa/arm-14/reports-and-documents/WCMS_768626/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/africa/arm-14/reports-and-documents/WCMS_768626/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB340/ins/WCMS_756702/lang--en/index.htm
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 لقاة على المستوى الوطني، وعند االقتضاء، على مستوى الجماعات االقتصادية اإلقليمية، ومن نص قصير يصنف الردود المت
 مراكز إدارة العمل؛ 

 ملخص قصير عن مشاركة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ومكاتب منظمة العمل الدولية؛ 
  االستبيانات.نص إطاري يشمل مثاال  توضيحيا  مستقى في الغالب من 

الحاالت، قبل اعتماد إعالن أبيدجان؛ ال يمكن    بعضاألنشطة التي أبلغت عنها الهيئات المكونة قد نُفذت، في    وتجدر اإلشارة إلى أنّ 
بالطبع أن تُعزى هذه األنشطة إلى خطة تنفيذ إعالن أبيدجان. ومع ذلك، فقد اعتُبرت تلك األنشطة ذات صلة في الحاالت التي أشارت 

يها إلى إنشاء مؤسسات أو صياغة خطط واستراتيجيات وطنية شملت فترة تنفيذ خطة تنفيذ إعالن أبيدجان )جزئيا  أو كليا (. وعلى ف
األنشطة المعروضة في هذا التقرير هي، دون استثناء، نتيجة مباشرة   غرار ذلك، وفي حين أنه قد يكون من غير الالئق االدعاء بأنّ 

هي ثمرة   إنماكل هذه األنشطة    دجان وإعالن أبيدجان األساسي، يمكن للمرء أن يقدم حججا  عقالنية تفيد بأنّ لخطة تنفيذ إعالن أبي
 الحوار االجتماعي والسعي إلى توفير العمل الالئق والعدالة االجتماعية.

بانتشار جائحة كوفيد تقريبا   بالكامل  فترة اتسمت  المدة  استعراض منتصف  تتعلق واضط  19-وأخيرا ، يشمل  الحكومات بجهود  الع 
، بشدة في قدرة الهيئات المكونة على اتخاذ إجراءات إنمائية، إذ برزت الحاجة إلى موارد  بالطبع. وقد أثر هذا، لمرضباحتواء تفشي ا

ستبيانات يشير إلى  عددا  قليال  نسبيا  من اال  إضافية لمكافحة الفيروس. وباالستناد إلى هذه المعلومات األساسية، من الالفت للنظر أنّ 
الثالثية األفريقية وقدرتها على الصمود، إذ تواصل عملها حتى في   الهيكليات. وقد يُنظر إلى هذا على أنه مؤشر على متانة 19-كوفيد

 ةواالستجاب  19-أوقات األزمات الشديدة. وعلى الرغم من ذلك، يتضمن هذا التقرير قسما  مقتضبا  ومخصصا  بشأن آثار جائحة كوفيد
 (. 10لمواجهتها )انظر القسم 
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 الوظائف الالئقة من أجل أفريقيا، ال سيما للشابات والشبان  - 1

  خطة تنفيذ إعالن أبيدجان. التي تتوافق مع العناصر ذات الصلة في    العمالةيتناول هذا الفصل من التقرير العديد من جوانب سياسة  
 الوطنيةسياسات  الهناك العديد من الروابط بينها. على سبيل المثال، تدعم    على الرغم من معالجة هذه الجوانب بشكل فردي، إال أنّ و
( أحد جوانب 7-1القسم  تشكل االستثمارات كثيفة العمالة )و(.  1-1القسم  في السياسات الوطنية )  العمالة( تعميم  3-1)القسم    عمالةلل

روح مبادرة ( بشكل كبير من دمج تعليم  4-1القسم  يمكن أن يستفيد تعزيز عمالة الشباب )و(.  9-1القسم  سياسات سوق العمل النشطة )
 نية.في المناهج الدراسية الوط المشاريع

 في السياسات والميزانيات الوطنية   الالئقة والمنتجة تعميم العمالة 1-1

إلى    إنّ  بالضرورة  يترجم  ال  وحده  االقتصادي  النمو 
الفقراء   إلى  بالنسبة  سيما  ال  وأفضل،  أكثر  وظائف 
للتخلف عن الركب. وفي   والمستضعفين والمعرضين 
أساسيا   شرطا   االقتصادي  النمو  يشكل  نفسه،  الوقت 
بين   العالقة  تشكل  أن  ويمكن  المنتجة.  العمالة  لزيادة 

: يؤدي النمو الغني  قة حميدةحلالنمو والعمالة جزءا  من  
والقدرة   الدخل  يزيد  مما  السكان،  في صفوف  العمالة  زيادة  إلى  بالوظائف 
الشرائية، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب الكلي في االقتصاد، وبالتالي  
النمو نفسه. وتشكل الصلة بين النمو والعمالة والفقر موضوعا  محوريا  إلعالن  

و األفريقي  وتحقيق  االتحاد  الفقر  على  والقضاء  العمالة  بشأن  العمل  خطة 
  اإلعالن ويجعل   5".10التنمية الشاملة، ويُشار إليها كذلك باسم "واغادوغو+

الدول   رؤساء  اعتمده  يناير  الذي  الثاني/  كانون  في  خلق  "   2015األفريقية 
، للحد من الفقر بصورة للسياسات االقتصادية واالجتماعية على المستوى الوطني واإلقليمي والقاري  ورئيسيا    صريحا    الوظائف هدفا  

ات والبرامج االستثمارية دعا اإلعالن إلى تعميم العمالة في جميع السياس  ،مستديمة ولتحسين ظروف معيشة شعوبنا". بعبارة أخرى
الوطنية واإلقليمية. وفي السياق ذاته، دعت خطة تنفيذ إعالن أبيدجان الهيئات المكونة إلى تعزيز صياغة وتنفيذ سياسات شاملة مؤاتية 

واستهداف توليد   تشمل سياسات االقتصاد الكلي واالستثمار والسياسات القطاعية والتجارية ودفع عملية التحول الهيكلي الشامل  ،للعمالة
( استضعافا   األكثر  المجموعات  فيهم  بمن  والشبان،  للشابات  النطاق  فيهم  فرص عمل واسعة  المعوقون واألشخاص بمن  األشخاص 

البشرية   المناعة  بفيروس نقص  تعميم  والسكان األصليون(والمهاجرون والالجئون  المصابون  بينها  تدابير من  . ويتطلب هذا األمر 
ة العمالة الالئقة والمنتجة في الخطط والميزانيات الوطنية وتعميم استحداث العمالة كمتغير رئيسي في عمليات التخطيط والميزنة اإلنمائي

 الوطنية.

 تعميم العمالة في السياسات الوطنية

 االستبيانات  
 ذات الصلة 

 البلدان التي عممت  
 العمالة 

 مشاركة أصحاب العمل  
 في تلك الجهود المبذولة 

مشاركة العمال في تلك  
 الجهود المبذولة 

 مشاركة منظمة العمل الدولية  
 في تلك الجهود المبذولة 

49 42 31 28 30 
 

السياسات الوطنية. وبرز استحداث الوظائف وذكرت الغالبية العظمى من الحكومات أنه في الواقع، أُدرجت العمالة بشكل فعال في  
تاريخ اعتماد خطة تنفيذ إعالن    قبلالعديد من هذه الخطط ُوضع   على رأس األولويات في معظم الخطط اإلنمائية، على الرغم من أنّ 

لك، فقد أساء عدد قليل من  لها. ومع ذ  نتيجةأبيدجان؛ في تلك الحاالت، يأتي تعميم العمالة مقترنا  بخطة تنفيذ إعالن أبيدجان، وليس  
الجهات المجيبة تفسير السؤال األساسي المتعلق بتحديد ما إذا كان البلد قد وضع سياسة وطنية للعمالة. وهذه السياسات مهمة بطبيعة 

 لوطنية للبلد.والميزانيات ا الوطنيةالحال، إال أنه من الالزم، كي تصبح فعالة، أن تنعكس في أطر جامعة، من قبيل الخطط اإلنمائية 

الوطنية. والواقع الميزانية  ونظرت قلة قليلة من الجهات المجيبة في العنصر الثاني من األسئلة؛ أي ما إذا كانت العمالة قد انعكست في  
أهداف تحليل الميزانيات الوطنية وتعديلها في نهاية المطاف في ضوء إمكاناتها من حيث العمالة، أي إدراج    المستحسنأنه قد يكون من  

واضحة وقابلة للتحديد في الميزانية فيما يتعلق باستحداث العمالة. ومن شأن ذلك أن يشكل عنصرا  حاسما  أيضا  لضمان زيادة وفعالية  
 السياسات الوطنية والخطط/ األطر اإلنمائية. تنفيذ 

 
لة والتخفيف من حدة  ، اعتمد مؤتمر القمة االستثنائي لالتحاد األفريقي المنعقد في واغادوغو، إعالنا  وخطة عمل بشأن العما2004في تشرين األول/ أكتوبر     5

 الفقر. وبعد عشر سنوات، جرت مراجعة خطة العمل هذه وقدمت األساس لإلعالن الالحق. 

تعميم العمالة: النهج الذي اتبعته رواندا 

إلى وضع  2019تدعو سياسة العمالة الوطنية في رواندا لعام 
إطار اقتصاد كلي مؤات  للعمالة من خالل تحديد مؤشرات 
وأهداف عمالة واضحة في جميع قطاعات االقتصاد. وبُغية 
تنفيذ هذا اإلطار المؤاتي للعمالة، أدرجت وزارة التخطيط 

طيط المالي واالقتصادي في رواندا بموجب تعاميم التخ
والميزانية الموجهة إلى الحكومة المركزية والمحلية الملحق 

، الذي يقدم نموذجا  لتخطيط إدراج العمالة ويعرض عدد 7
الوظائف المستحدثة من خالل الميزانية الحكومية. وبالتالي، 
يساعد ذلك على إعادة توجيه اإلنفاق العام نحو القطاعات 

 األكثر كثافة من حيث العمالة.

85.7% 

https://archive.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/CoM/com2016/e1600393_arabic.pdf
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ئية الوطنية و/أو سياسات العمالة، ولكن وفي معظم البلدان، شاركت منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في تصميم الخطط اإلنما
. ودعمت منظمة العمل الدولية تعميم العمالة في السياسات والميزانيات الوطنية بشتى الوسائل، بما في  ذلكفي حاالت قليلة لم يتحقق  

الحساب التكميلي للميزانية العادية  ذلك الدعم المالي )على سبيل المثال، الميزانية العادية وموارد التعاون اإلنمائي من خارج الميزانية و
والتعاون التقني في الميزانية العادية( والتقني لصياغة هذه السياسات ووضع البرامج القطرية للعمل الالئق وتعميم العمالة في أطر 

 عمل األمم المتحدة للتنمية المستدامة، أو تدابير بناء قدرات الهيئات المكونة.
، أُدرج جانب استحداث العمالة من خالل وضع برامج إقليمية للعمل الالئق، تمت الموافقة عليها في رعيالف  وعلى المستوى اإلقليمي

أفريقيا )الجماعة االقتصادية لدول غرب ل  اإلنمائيةجماعة  الالجنوب األفريقي ) لجنوب األفريقي(، ويجري حاليا  وضعها في غرب 
في    األعضاءوسط أفريقيا( وشرق أفريقيا )جماعة شرق أفريقيا(. واعتمدت الدول    أفريقيا( ووسط أفريقيا )الجماعة االقتصادية لدول

وهجرة اليد العاملة.    واالستخدامإعالنا  وزاريا  بشأن العمل    2021الهيئة الدولية الحكومية المعنية بالتنمية في تشرين األول/ أكتوبر  
وعلى المستوى القاري، دعمت منظمة العمل الدولية، وال تزال تدعم، االتحاد األفريقي والدول األعضاء فيه من خالل وضع مبادئ  

دان  توجيهية سياسية وتقديم فرص تنمية القدرات من أجل صياغة "سياسات االقتصاد الكلي والسياسات القطاعية المؤاتية للعمالة في البل
األفريقية". ويُثبت الجمع بين وزارات المالية ووزارات العمل لمناقشة صنع السياسات البديلة والمركزة على العمالة أهميته الكبيرة 

جنوب األفريقي والدول األعضاء فيها. لل  اإلنمائيةجماعة  المن المكتب. وال يزال هذا العمل جاريا  أيضا  لدعم    دعما  كبيرا  ويتطلب  
رار ذلك، دعا االتحاد الدولي لنقابات العمال في أفريقيا باستمرار إلى تعميم العمالة، وزود المنظمات األعضاء فيه في القارة وعلى غ

من أهداف   8باألدوات المجدية ونظم حمالت التوعية وقدم الدعم من أجل وضع ورقات مواقف، مع التركيز بشكل خاص على الهدف  
 األدواتمجموعة  مو االقتصادي والعمل الالئق. باإلضافة إلى ذلك، تواصل نقابات العمال في تنزانيا استخدام  التنمية المستدامة بشأن الن

لرؤساء التنفيذيين، بينما يقدم االتحاد الدولي لنقابات العمال في أفريقيا الدعم  من أجل تعميم العمالة والعمل الالئق، الصادرة عن مجلس ا
في إدراج مبادئ العمل الالئق في إطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة. وقدمت منظمة العمل الدولية الدعم  

والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا بشأن "االستثمار المؤاتي للعمالة  التقني الجتماع افتراضي بين وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  
 . 2020في تطوير البنية التحتية" الذي عُقد في أيلول/ سبتمبر 

 في عملية تعميم العمالة في السياسات الوطنية أو اإلقليمية.  اآلنالعمل األفريقية حتى  إدارةولم تشارك مراكز 

 وتطبيقها  لمنظمة العمل الدولية (122)رقم   1964سياسة العمالة،   اتفاقيةالتصديق على  1-2

االتفاقية رقم  تُ  العمل   122عتبر  أحد صكوك منظمة 
الدولية )ذات األولوية( بشأن اإلدارة السديدة. وتوفر  
االتفاقية مبادئ توجيهية بشأن سياسة العمالة، بهدف 
مستويات   ورفع  والتنمية  االقتصادي  النمو  حفز 

العاملة والتغلب  وتلبية المتطلبات من القوى  المعيشة  
الجزئية البطالة والبطالة  التصديق  على  . ومن خالل 

على هذه االتفاقية، تلتزم الدول األعضاء بإعالن واتباع سياسة نشطة، كهدف 
تحتوي و.  من أجل تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية رئيسي،  

نها تنص على  على جانب قوي من جوانب عدم التمييز أل 122االتفاقية رقم  
أفضل"  قدراته    توفير  تناسب  التي  الوظيفة  لشغل  عامل  لكل  ممكنة  فرصة 

و اللون  أ  مهاراته ومواهبه فيه، بغض النظر عن العرق  واستخدامومؤهالته  
األصل   أو  الوطني  األصل  أو  السياسي  الرأي  أو  الدين  أو  الجنس  أو 

 "االجتماعي.

تصديقا  على الصعيد العالمي(؛ مع ذلك، لم    115التفاقية )من أصل ما مجموعه  دولة عضوا  أفريقية على ا  23حتى اآلن    توصدق
يتحقق أي تصديق من هذه التصديقات خالل الفترة المشمولة بالتقرير المتعلق بخطة تنفيذ إعالن أبيدجان. وقد أبلغ عدد من البلدان، بما  

 بيساو وكينيا ومالوي وموريشيوس وسيراليون   -  وغينيا وغينيافيها بنن وبوركينا فاسو وبوروندي وكوت ديفوار وإسواتيني وغانا  
وزمبابوي عن نيتها التصديق على الصك في المستقبل القريب. ويرغب العديد من تلك البلدان في الشروع في عملية   وجنوب أفريقيا

كدليل إرشادي    122التصديق بمجرد اعتماد سياسة وطنية للعمالة. وتجدر اإلشارة أيضا  إلى أن العديد من البلدان تستخدم االتفاقية رقم  
إن لم تصدق بعد على الصك. وتؤيد منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في أفريقيا عموما  ومرجع لوضع سياسات العمالة، و

 ؛ هذا ما كانت عليه الحال، على سبيل المثال، في ساوتومي وبرنسيب. 122التصديق على االتفاقية رقم  

باستثناء حمالت التوعية التي نُظمت في  للغاية. و  ضعيفةوتطبيقها    122وظلت مشاركة المكتب في دعم التصديق على االتفاقية رقم  
. ومع ذلك، فقد قدم  122غ مكاتب منظمة العمل الدولية في اإلقليم عن أي مساعدة فيما يتعلق باالتفاقية رقم  عدد قليل من البلدان، لم تبلّ 

، وهو ما يعتبر تطبيقا  لالتفاقية  العديد من المكاتب والوحدات التقنية في منظمة العمل الدولية الدعم في وضع سياسات وطنية للعمالة
عند تقديم المساعدة بشكل منتظم،    122لتصديق على االتفاقية رقم  اسيكون من المرغوب فيه تعزيز  وعلى المستوى الوطني.    122رقم  

. اإلقليمعليها في    ديقا  تصقل  اإلدارة السديدة األ  إحدى اتفاقيات  122ال تزال االتفاقية رقم  و.  السياسات الوطنية للعمالةالتقنية لتطوير  
؛  المؤاتية للعمالةالسياسة    إلرشادال تزال وثيقة الصلة    122 االتفاقية رقم  أصدرت منظمة العمل الدولية تكليفا  بورقة قضايا تؤكد أنّ وقد  

42.9% 

 في الممارسة:  122اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
 حالة ناميبيا

في أيلول/ سبتمبر  122صدقت ناميبيا على االتفاقية رقم 
واستخدمت الصك لصياغة سياسة وطنية للعمالة.  2018

، قامت منظمة العمل الدولية، بناء  على 2020وفي أوائل عام 
السياسة وأوصت بوضع أهداف طلب من الحكومة، بتقييم هذه 

 محددة الستحداث العمالة في إطار الميزانية الوطنية.
ازدهار هارامبي  من خطة 2وأُدرجت التوصية كدعامة 

(، التي التزمت الحكومة بموجبها 2021الثانية )آذار/ مارس 
بضمان أن تشمل سياساتها الحكومية وخططها وبرامجها 
االستراتيجية وميزانياتها الوزارية تقييمات آثار العمالة. وقد 

داث العمالة ُعهد إلى وزارة العمل والعالقات الصناعية واستح
 بتنفيذ هذه التقييمات.

https://www.ilo.org/integration/themes/dw_mainstreaming/WCMS_189352/lang--en/index.htm
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 نماذجا أدرجت  أفادت مراكز إدارة العمل أنهو.  122ى االتفاقية رقم  يجب أن تكون بمثابة أساس إلطالق حملة رسمية للتصديق عل و
 في مناهجها الدراسية.  122بشأن االتفاقية رقم 

 السياسات الوطنية للعمالة  1-3

تشجيع صياغة  دعا إعالن أبيدجان الدول األعضاء إلى  
للعمالة تشمل سياسات االقتصاد    سياسات شاملة مؤاتية

، التي  الكلي واالستثمار والسياسات القطاعية والتجارية
ت أن  شأنها  الشامل  من  الهيكلي  التحول  عملية  دفع 

للشابات    تستهدفو النطاق  واسعة  عمل  فرص  توليد 
، من والشبان، بمن فيهم المجموعات األكثر استضعافا  

ا المعوققبيل  المصاب  ينألشخاص  المناعة    ينواألشخاص  نقص  بفيروس 
 قليات من الشعوب األصلية، وغيرهم. األالمهاجرين والبشرية و

وتشجع منظمة العمل الدولية على اتباع نهج شامل إزاء سياسة العمالة، حيث 
  ا  ومتماسك  ا  ينبغي للسياسة الوطنية للعمالة أن تضع رؤية وإطار عمل منسق 

 عن جميع أصحاب المصلحة  يربط بين جميع تدخالت سياسة العمالة، فضال  
المالية    - والمؤسسات  العمل  أصحاب  ومنظمات  العمال  ومنظمات  الحكومة 

الذين يضطلعون بدور في تحقيق أهداف العمالة. وسيتناول محتوى السياسة الوطنية   -والصناعات ومجموعات المجتمع المدني األخرى  
واالجتماعية وسياسات سوق العمل التي تؤثر في جانبي العرض والطلب،   للعمالة بالضرورة مجموعة واسعة من السياسات االقتصادية

للعمالة سياسة جامعة لمجموعة   الوطنية  السياسة  التوسط بينها. وبالتالي، يمكن أن تكون  العمل، فضال  عن  السواء، في سوق  على 
 متنوعة من السياسات التكميلية. 

عمل منظمة العمل الدولية على الترويج لمفهوم "الجيل الجديد من السياسات الوطنية ، ت2021-2020ووفقا  للبرنامج والميزانية للفترة 
دعو إلى جملة أمور منها زيادة التركيز على السياسات المتعلقة بجانب الطلب والتركيز على  يي  ذللعمالة المراعية لقضايا الجنسين"، ال

االنتعاش من أزمة   -منذ عهد أقرب    -الت المرتبطة بمستقبل العمل، وكذلك  قضايا الجنسين والشباب وآليات تنفيذ السياسات وآثار التحو
 .19-كوفيد

سياسات وطنية للعمالة، كما هو مبين    ،واعتمدت الغالبية العظمى من البلدان التي استكملت استبيان خطة تنفيذ إعالن أبيدجان بالفعل
 في الجدول أدناه: 

 السياسات الوطنية للعمالة 

 االستبيانات  
 ذات الصلة 

البلدان التي اعتمدت سياسات  
 وطنية للعمالة 

 مشاركة أصحاب العمل  
 في تصميم السياسات  

 الوطنية للعمالة 

مشاركة العمال في تصميم  
 السياسات الوطنية للعمالة  

 مشاركة منظمة العمل الدولية  
 في تصميم السياسات  

 الوطنية للعمالة 

49 37 30 27 38 
 

العديد من السياسات الوطنية للعمالة النشطة حاليا  قبل االجتماع اإلقليمي األفريقي الرابع عشر، ولكن في كثير من الحاالت وقد أعتُمد 
الوطنية هو أنّ  للعمالة في االستراتيجيات اإلنمائية  المركزية  القائمة مؤخرا . ومما يدل على األهمية  السياسات  البلدان    نُقحت  جميع 

تقريبا   بذلك. األفريقية  القيام  أنها بصدد  أو  للعمالة  أنّ  6 وضعت سياسات وطنية  إلى  المشجع اإلشارة  العمل   ومن  منظمات أصحاب 
عن كثب في تصميم السياسات الوطنية للعمالة، بما في ذلك تلك التي يجري إعدادها حاليا  في تسعة بلدان    ومنظمات العمال تشارك

الم المكاتب  تشارك  ما  وغالبا   في صياغة  أفريقية.  المقر  في  والوحدات  فيها  التقنيون  واالختصاصيون  الدولية  العمل  لمنظمة  يدانية 
السياسات الوطنية للعمالة، أو في األعمال التحضيرية مثل إجراء تحليالت للثغرات ودراسات لسوق العمل. وتدخل صياغة السياسات 

واحد على األقل من مراكز إدارة العمل )المركز اإلقليمي األفريقي إلدارة   زمركالوطنية للعمالة في نطاق النماذج التدريبية التي يقدمها  
للعمالة    العمل(. ومع ذلك، فإنّ  الوطنية  السياسات  آثار  العمالة والعمل الالئق في   على ما ينقص هو وجود معلومات وبيانات بشأن 

 أفريقيا.

 
بيساو   - ني وغينياأفادت البلدان التالية بأنها بصدد وضع سياسة وطنية للعمالة، أو أنها تخطط للقيام بذلك في المستقبل القريب: جزر القمر ومصر وإسواتي   6

صاغتها حكومتا جمهورية الكونغو وغامبيا  جنوب السودان وزمبابوي. وكانت السياسات الوطنية للعمالة التي  جمهورية  وليبيريا وموريشيوس وجنوب أفريقيا و 
 ال تزال في انتظار الموافقة عليها، ولم تُدرج في الجدول أعاله. 

السياسات الوطنية للعمالة: مثال من جيبوتي 

-2014اعتمدت جيبوتي سياسة وطنية للعمالة تشمل الفترة 
-2014، باإلضافة إلى خطتين تشغيليتين للفترة 2024
 .2024-2020والفترة  2018

منتدى وطنيا  ، نظمت جيبوتي 2021وفي شباط/ فبراير 
بشأن مبادرات العمالة، مما أدى إلى اعتماد ميثاق وطني 
للعمالة مصمم بالتشاور مع الشركاء االجتماعيين والمجتمع 
المدني ومنظومة األمم المتحدة. ويشمل الميثاق سبعة مشاريع 
ذات أولية معنية بالعمالة، ويتوقع صياغة استراتيجية جديدة 

ذا االلتزام من خالل صياغة مرسوم للعمالة. وقد تم الوفاء به
 2024-2014يعدل ويستوفي السياسة الوطنية للعمالة للفترة 

 .2024-2021من أجل الفترة 

75.5 % 
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 تعزيز عمالة الشباب  1-4

تحدي العمالة    تشير خطة تنفيذ إعالن أبيدجان إلى أنّ 
جميع فئات السكان ولكن الشابات    على في أفريقيا يؤثر  

ولذلك،   تضررا .  األشد  هم  تنفيذ   فإنّ والشبان  خطة 
الشباب  التركيز على عمالة  إعالن أبيدجان تدعو إلى 

مؤات   شامل  نهج  خالل  من  وهذا    لمعالجتها  للعمالة. 
في   الشباب  عمالة  استراتيجيات  على  يتعين  أنه  يعني 

من خالل خلق فرص  ق العمل،  أفريقيا أن تركز على جانب الطلب في سو
العمل  العام والخاص وتحسين بيئة  القطاعين  الالئق بأجر في  للعمل  جديدة 

كما يجب أن تُستكمل بسياسات سوق    للحساب الخاص الفردي أو الجماعي.
 .العرض مع الطلب لمواءمةالعمل المناسبة 

لى الحقوق الستحداث عمالة منتجة والئقة للشباب. ويجب أن  وبعبارات أعم، توصي منظمة العمل الدولية باعتماد نهج شامل قائم ع
ونُظم التعليم والتدريب   والبرامج المراعية لقضايا الجنسين  تعزز هذه األطر، في الوقت ذاته، السياسات االقتصادية المؤاتية للعمالة

ن حصول الشباب على الحماية االجتماعية وحق السليمة من أجل انتقال سلس من المدرسة إلى العمل، فضال  عن التدابير الالزمة لضما
  حيث أنّ الصلة بشكل خاص في هذا السياق،    ة( وثيق2-1)انظر القسم    122واالتفاقية رقم  إبداء الرأي في القرارات التي تؤثر فيهم.  

 . 122 االتفاقية رقمبشكل خاص على عمالة الشباب عند اإلشراف على تطبيق    ترّكزلجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات  

  أولوية قصوى لعمالة الشباب، ألسباب ليس أقلها أنّ   في أفريقيا  وتولي الغالبية العظمى من الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية
 ينطوي على مخاطر انعدام االستقرار السياسي. في صفوف الشباب ت البطالةارتفاع معدال 

 مبادرات عمالة الشباب 

 االستبيانات  
 ذات الصلة 

 البلدان التي اتخذت مبادرات  
 فيما يتعلق بعمالة الشباب 

 مشاركة أصحاب العمل  
 في هذه المبادرات 

 مشاركة العمال  
 في هذه المبادرات 

 مشاركة منظمة العمل الدولية  
 في هذه المبادرات 
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شؤون  بصة  توقد أبلغت الدول األعضاء عن مجموعة واسعة من المبادرات لتعزيز عمالة الشباب، مثل إنشاء وزارات أو سلطات مخ
الشباب وصياغة سياسات أو استراتيجيات بشأن عمالة الشباب وتحسين الوصول إلى التمويل من خالل المصارف أو المؤسسات المالية 
الخاصة والتدريب على المهارات وبرامج التلمذة الصناعية وتحديد أهداف العمالة التفضيلية للشباب في المشتريات العامة، فضال  عن  

عنية تحديدا  بعمالة الشباب يمولها شركاء التنمية. وكما هو مبين في الجدول أعاله، غالبا ، ولكن ليس دائما ، ما يشارك تنفيذ مشاريع م 
العمل الدولية في كثير من األحيان هذه المبادرات   منظمةالشركاء االجتماعيون في تصميم وتنفيذ مبادرات عمالة الشباب، بينما تدعم  

 االستثمار كثيف العمالة في العديد من البلدان األفريقية. برامجمثال على ذلك هو  خيرالتعاون اإلنمائي. و من خالل مشاريع وبرامج

تعزيز عمالة الشباب   في ياوندي والمركز اإلقليمي األفريقي إلدارة العمل في هراري،  وأدرج المركز اإلقليمي األفريقي إلدارة العمل
للفترة  مفي برامجه التكامل االقتصادي  ، بين2022-2021ا  الشباب من خالل  الجماعات االقتصادية اإلقليمية تعزيز عمالة  ما تدعم 

 اليد العاملة ومن خالل االعتراف المتبادل بالمهارات. تنقلاإلقليمي وحرية 

العمل الدولية، برنامجا  وعلى المستوى القاري، صممت مفوضية االتحاد األفريقي، بالتعاون مع االتحاد الدولي لالتصاالت ومنظمة  
يعزز مهارات الشباب األفريقي في االقتصاد الرقمي، بينما وضع قطاع األعمال يحفّز الوظائف الالئقة لصالح الشباب و  من شأنه أن

يد العاملة.  في أفريقيا برنامجا  لصالح الشباب والنساء، مع التركيز على مستقبل العمل وروح تنظيم المشاريع وتنمية المهارات وهجرة ال
مواضيعية بشأن مجاالت مختارة تتعلق بعمالة الشباب، بهدف وضع استراتيجية إقليمية   عمليات تقييموأجرت منظمة العمل الدولية  

 للمنظمة بشأن عمالة الشباب، ومن المنتظر أن تستكمل في القريب العاجل. 

  

85.7 % 

تعزيز عمالة الشباب: مثال من كوت ديفوار 

للسياسة الوطنية للعمالة في كوت ديفوار يركز المكون الثالث 
على عمالة الشباب بالكامل، ال سيما  2020-2016للفترة 

من خالل تنمية المهارات وتعزيز روح تنظيم المشاريع. 
شباكا   201أظهر تقييم أولي لهذا المكون أن البلد فتح  وقد

شابا  وشابة ودعم  131.549بشأن عمالة الشباب ودرب 
من خالل مشاريع عمالة الشباب. آخرين  63,725
إلى ذلك، أنشأت كوت ديفوار وكالة مخصصة  باإلضافة

 لعمالة الشباب.
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 في نُظم التعليم الوطنية   تعليم روح تنظيم المشاريعإدراج   1-5

العديد من الشابات والشبان غير قادرين   بالنظر إلى أنّ 
انتقالهم  أثناء  على الحصول على فرص عمل منظمة 
من التعليم إلى عالم العمل، فقد بات تشجيع روح تنظيم  
المشاريع يشكل وسيلة أكثر أهمية من أي وقت مضى  
لتنمية عقلية روح تنظيم المشاريع لدى الشباب، فضال   

توجه إلى العمل للحساب  عن بناء قدراتهم وكفاءاتهم لل
الخاص واالستفادة من فرص إنشاء المنشآت في أسواق العمل التي تشح فيها 
فرص العمالة المنظمة. وفي معظم البلدان األفريقية، تعتبر المنشآت المتوسطة  
المحركات  المشاريع،  تنظيم  خالل  من  المنشأة  الصغر،  وبالغة  والصغيرة 

ز روح تنظيم المشاريع النمو االقتصادي  الرئيسية الستحداث الوظائف. وتعز
الوظائف   وتوليد  المستدامة  التنمية  حفز  في  حاسما   دورا   تلعب  أن  ويمكن 

تعليم   من أهداف التنمية المستدامة )النمو االقتصادي والعمل الالئق(. لذلك، فإنّ   8الالئقة، وبالتالي اإلسهام على نحو مباشر في الهدف  
أساسٌي في استثارة الوعي بشأن مشاريع األعمال في صفوف الشابات والشبان. ودعما  لهذا الهدف، وضعت  روح تنظيم المشاريع أمٌر  

منظمة العمل الدولية برنامجها التعليمي في مجال تنظيم المشاريع "تعرف على قطاع األعمال" الذي يسعى إلى إطالع الشابات والشبان 
وبالتالي، تدعو خطة تنفيذ إعالن أبيدجان إلى إدراج تعليم روح تنظيم المشاريع في    األعمال وروح تنظيم المشاريع.  قطاع  على عالم

   عددا  قليال  نسبيا  من البلدان بلغ هذا الهدف حتى اآلن: نُظم التعليم الوطنية في أفريقيا. وتتباين النتائج المحققة ألنّ 

 تعليم روح تنظيم المشاريع في التعليم الوطني

 االستبيانات  
 ذات الصلة 

البلدان التي أدرجت روح تنظيم  
 المشاريع في النُظم التعليمية 

 مشاركة أصحاب العمل  
 في تلك الجهود المبذولة 

مشاركة العمال في تلك  
 الجهود المبذولة 

 مشاركة منظمة العمل الدولية  
 في تلك الجهود المبذولة 
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عدد البلدان التي ردت باإليجاب على السؤال األساسي منخفض نسبيا  في الوقت الحالي، أفاد عدد أكبر بأنه وضع خططا    وفي حين أنّ 
متقدمة إلدراج تعليم روح تنظيم المشاريع في نظام التعليم الوطني. وفي معظم الحاالت، أُدرج تعليم روح تنظيم المشاريع في المناهج  

العالي، من قبيل الجامعات و/أو مراكز التدريب المهني، التي تنطوي أحيانا  على التمرن في منشآت فعلية.   الدراسية لمؤسسات التعليم
يُطلب من جميع الطالب، بصرف النظر عن مسار دراستهم الرئيسي، أن يتابعوا دروسا  في مجال روح تنظيم المشاريع وفي رواندا، 

الثانوي. بل  التعليم  الثالث من  السنوات  البلدان، مثل كينيا    إنّ   خالل  قد اعتُمدت في بعض  المشاريع  تنظيم  المتعلقة بروح  الدروس 
ورواندا، في مرحلة الطفولة المبكرة. وليس مستغربا  أن تزيد مشاركة منظمات أصحاب العمل عن مشاركة نقابات العمال في هذه 

" و"كيف تبدأ مشروعك وتحسنه" و"كيف توسع مشروعك". الجهود. ويقدم المكتب الدعم من خالل برامجه "تعرف على قطاع األعمال
روح تنظيم المشاريع في  في ياوندي والمركز األفريقي إلدارة العمل في هراري،    العملوقد أدرج المركز اإلقليمي األفريقي إلدارة  

"تعرف   منظمة العمل الدولية واستلهاما  ببرنامجبرامج تعليم روح تنظيم المشاريع، بدعم من    تالتدريبية. وحتى اآلن، استُخدم  مامناهجه 
على قطاع األعمال" في بوتسوانا وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وكينيا وليسوتو ومالي وموريشيوس وموزامبيق ونيجيريا والسنغال 

 وجنوب أفريقيا وتنزانيا وأوغندا وزمبابوي كأداة لتدريس روح تنظيم المشاريع في نُظم التعليم الوطنية.

 االقتصاد االجتماعي والتضامني  1-6

فإنّ  والتضامني"،  االجتماعي  "االقتصاد  لمصطلح  عالمي  تعريف  االتفاق على  اآلن  يتم حتى  لم  أنه    في حين 
 حدد مفهومه على النحو التالي:   غفي جوهانسبر  2009في عام    الدوليةمؤتمرا  ثالثيا  رئيسيا  نظمته منظمة العمل  

االقتصاد االجتماعي هو مفهوم يشير إلى المنشآت والمنظمات، ال سيما التعاونيات وجمعيات المنفعة التآزرية  "
والمعارف، في   السلع والخدمات  إنتاج  بخاصية  تتسم  التي  والمؤسسات والمنشآت االجتماعية،  والرابطات 

 " السواء وتعزيز التضامن الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية على

 2009منظمة العمل الدولية، 

،  1920وتشارك منظمة العمل الدولية في تعزيز التعاونيات، وهي أحد المكونات الرئيسية لالقتصاد االجتماعي والتضامني، منذ عام 
ماضية. وقد وضعت المنظمة مجموعة  وما فتئت تحتضن االقتصاد االجتماعي والتضامني األوسع نطاقا  على مدار الخمسة عشر عاما  ال

  االجتماعي واسعة من األدوات والمواد بشأن النهوض باالقتصاد االجتماعي والتضامني والتعاونيات. وتوجد منظمات ومنشآت االقتصاد  
بعد كوفيد البناء  استراتيجية حيوية إلعادة  باعتبارها  بها  ويُعترف  األفريقية  البلدان  في جميع  وله19-والتضامني  أُدرج .  السبب،  ذا 
 النهوض باالقتصاد االجتماعي والتضامني في خطة تنفيذ إعالن أبيدجان. وترد فيما يلي النتائج المحققة:

  

:إدراج روح تنظيم المشاريع في نُظم التعليم الوطنية 
 حالة موريشيوس

اعتُمد تعليم روح تنظيم المشاريع في موريشيوس بوصفه 
"تعليم األعمال وروح تنظيم المشاريع"، في التعليم االبتدائي 

)بالنسبة إلى األطفال الذين  9و 7على مستوى الصفين 
عاما (. كما يُدرس تعلم روح  14و 12تتراوح أعمارهم بين 

ية مهارات تنظيم المشاريع في المستوى "العادي" بهدف تنم
تنظيم المشاريع. وتشارك منظمات أصحاب العمل ومنظمات 
العمال، فضال  عن مختلف السلطات الحكومية ذات الصلة، 

 مشاركة وثيقة في تصميم المناهج الدراسية ذات الصلة.

55.1 % 

61.2% 
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 النهوض بالعمالة للحساب الخاص من خالل االقتصاد االجتماعي والتضامني 

 االستبيانات  
 ذات الصلة 

البلدان التي تدير برامج النهوض  
 االجتماعي والتضامني باالقتصاد  

 مشاركة أصحاب العمل  
 في هذه البرامج

 مشاركة العمال  
 في هذه البرامج

 مشاركة منظمة العمل الدولية  
 في هذه البرامج
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االجتماعي  باالقتصاد  النهوض  أنشطة  تُدرج  الحاالت،  من  كثير  وفي 
والتضامني/ التعاونيات في برامج إنمائية أوسع نطاقا ، على سبيل المثال في  

المشاريع تنظيم  روح  برامج  في  أو  الريفية  المحلية/  اإلنمائية    لدى   الخطط 
نساء والشباب أو في الجهود المبذولة إلضفاء السمة المنظمة على االقتصاد  ال

غير المنظم. وقد اتخذت الحكومات تدابير على المستوى الكلي، على سبيل  
تضامني )كابو فيردي المثال من خالل اعتماد قوانين االقتصاد االجتماعي وال

ومالي والكاميرون  االقتصاد    والسنغال  وجيبوتي  سياسات  أو  وتونس( 
االجتماعي والتضامني )جنوب أفريقيا( وإنشاء المؤسسات ذات الصلة وتقديم 
الدعم المالي لمنظمات االقتصاد االجتماعي والتضامني الناشئة، فضال  عن  

صاد االجتماعي والتضامني. برامج بناء قدرات أعضاء وقادة ومروجي االقت
والتضامني   االجتماعي  االقتصاد  العمل  أصحاب  منظمات  بعض  وتدعم 
باعتباره جزءا  من القطاع الخاص، في حين تنظر إليه نقابات العمال كأداة للحد من مواطن العجز في العمل الالئق في االقتصاد غير 

فريقيا؛ ويشمل ذلك ثالثة أفي   والتضامني  االجتماعي  االقتصاددولية تطوير  تدعم العديد من مشاريع وبرامج منظمة العمل الو  المنظم.
تونس )وهي   في  إلى عناصر مشروعFORTER’ESSو  JEUN’ESSو  PAJESSمشاريع  باإلضافة   )ProAgro    والمغرب إثيوبيا  في 

وال تشارك مراكز إدارة    .فاسو ومالي  في بوركينا  CLEARفي إثيوبيا والسودان وكينيا وأوغندا ومشروع    PROSPECTSومشروع  

وتعكف مفوضية االتحاد األفريقي على  7اإلقليمية حاليا  في النهوض باالقتصاد االجتماعي والتضامني.العمل وال اللجان االقتصادية  
وضع وثيقة السياسة العامة لالقتصاد االجتماعي والتضامني التي تدعمها منظمة العمل الدولية في إطار البرنامج التشغيلي المشترك 

الدولية.  العمل  ومنظمة  األفريقي  االتحاد  للجنة  وستُقد    بين  الرابعة  الدورة  في  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد  استراتيجية  التقنية م 
التنمية االجتماعية والعمل واالستخدام عام  الخاصة بشأن  نهاية  قُبيل  إسواتيني  المزمع عقدها في  إلى  2021،  المفضية  الفترة  ، في 

 (. 2022لمؤتمر العمل الدولي ) 110والتضامني" في الدورة المناقشة العامة بشأن "العمل الالئق واالقتصاد االجتماعي 

 تنفيذ برامج االستثمار كثيف العمالة  1-7

تطوير   تسخير  إلى  العمالة  كثيفة  االستثمارات  تؤدي 
البنية التحتية الستحداث العمالة والحد من الفقر وتحقيق 
التنمية االقتصادية واالجتماعية المحلية. وتستخدم هذه  

لموارد المحلية، مما االستثمارات اليد العاملة المحلية وا
الحاجة   تشتد  اللذين  والدخل  العمالة  توفير  إلى  يفضي 

وخفض التكاليف وتوفير العمالت األجنبية ودعم    إليهما
بين  الجمع  أثبت  وقد  المحلية.  المؤسسات  قدرة  زيادة  مع  المحلية  الصناعة 
المشاركة المحلية في التخطيط واالستفادة من المهارات والتكنولوجيا والمواد 
لالستمرار  وقابل  فعال  نهج  أنه  محليا ،  المتاحة  المناسبة  العمل  وأساليب 

ديا  لالضطالع بأعمال البنية التحتية واستحداث الوظائف في العديد من اقتصا
البلدان. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، نفذ برنامج منظمة العمل الدولية  

مليون دوالر   300لالستثمار كثيف العمالة مشاريع للتعاون اإلنمائي بحجم  
بشكل بارز   برامج االستثمار كثيف العمالةيظهر نهج  وعديد من البلدان األفريقية.  أمريكي تقريبا  في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ال

لمنظمة العمل الدولية   الرائدوفي البرنامج  (  205)رقم    2017،  الصمودالقدرة على  والعمل الالئق من أجل السالم و  العمالةفي توصية  
 الصمود". القدرة على  "وظائف من أجل السالم و

 
دولة، معظمها من البلدان األفريقية الناطقة باللغة الفرنسية، اعتمدت    16مع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن "منظمة تنسيق قانون األعمال في أفريقيا"، التي تشمل     7

 وينطبق اآلن في جميع الدول األعضاء.   ، قانونا  موحدا  بشأن التعاونيات  2010في عام 

 النهوض باالقتصاد االجتماعي والتضامني 
 في جنوب أفريقيا

تعتبر حكومة جنوب أفريقيا االقتصاد االجتماعي والتضامني 
الستحداث عنصرا  مهما  في التنمية االقتصادية ووسيلة واعدة 

الوظائف، وتعمل حاليا  على وضع سياسة وطنية شاملة 
بشأنه. ويوجد لدى البلد قانون بشأن التعاونيات، وقد بُذلت 
جهود مدروسة إلدراج التعاونيات في مشتريات الطوارئ 

. كما تجري حاليا  19-ومبادرات الدعم بعد بروز كوفيد
يحفز نشاط  مناقشات لتنفيذ برنامج عام للعمالة من شأنه أن

 االقتصاد االجتماعي والتضامني في المجتمعات المحلية.

65.3% 

برنامج االستثمار كثيف العمالة في مدغشقر 

نهج االستثمار كثيف العمالة في مدغشقر منذ أكثر من  نُفذ
عاما ، وذلك في البداية من خالل تنفيذ برنامج إعادة  30

التأهيل وإعادة البناء على نطاق واسع في أعقاب العديد من 
األعاصير المدمرة التي اجتاحت الساحلين الشرقي والجنوبي 

عبيد لمدغشقر، تالها مشروع العرض التوضيحي إلعادة ت
وصيانة الطرق القائمة على اليد العاملة في منطقة أنتسيراب 
ومجموعة من المشاريع الريفية والحضرية من خالل استخدام 
نهج االستثمار كثيف العمالة. وال تزال هذه المشاريع، التي 
تشمل العديد من وكاالت األمم المتحدة، مستمرة حتى اليوم، 

 لعاطلين عن عمل.وقد وفرت ماليين من أيام العمل ل

https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/projects/WCMS_716643/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/projects/WCMS_744336/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/pardev/donors/canada/WCMS_774622/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Projects/proagro/lang--en/index.htm
https://www.ohada.org/droit-des-societes-cooperatives/
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نظرت إليه بعض الجهات في  وفي االستبيان؛   8 الجهات المجيبة قد أساءت، فيما يبدو، فهم السؤال ذي الصلة  بعض  ومع ذلك، فإنّ 
إطار جانب تيسير االستثمار )العام(، في حين نظرت إليه جهات أخرى في إطار جانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبالتالي،  

 الستثمار كثيفة العمالة في أفريقيا:فقد ال يشمل الجدول أدناه جميع برامج ا

 تنفيذ برامج االستثمار كثيفة العمالة 

 االستبيانات  
 ذات الصلة 

 برامج   تديرالبلدان التي 
 االستثمار كثيفة العمالة 

 مشاركة أصحاب العمل  
 في هذه البرامج

 مشاركة العمال  
 في هذه البرامج

مشاركة منظمة العمل الدولية في  
 البرامج هذه  

49 32 14 13 21 
 

باني وجرت العادة أن تُستخدم برامج االستثمار كثيفة العمالة لتحسين البنية التحتية المحلية، من قبيل الطرق الريفية أو نُظم الري أو الم
والمستشفيات. كما ُطبق هذا النهج في السنوات األخيرة في مشاريع أخرى، مثل خط أنابيب النفط الخام في شرق  المدارس العامة مثل 

ومشروع نيريري للطاقة الكهرومائية والسكك الحديدية المعيارية في تنزانيا وبناء مصانع معالجة األغذية في زمبابوي وتحصين    أفريقيا
المباني التي دمرها اإلعصار من العوامل المناخية في موزامبيق وتنفيذ شبكات ألياف بصرية أو تصنيع أقنعة واقية كجزء من مكافحة  

هورية أفريقيا الوسطى. وتستخدم بعض البلدان، مثل كوت ديفوار، مفهوم االستثمارات كثيفة العمالة لتعزيز في جم  19-جائحة كوفيد
كثافة استحداث العمالة في السياسات القطاعية وبرامج االستثمار، في حين أدرجت بلدان أخرى، من قبيل الكاميرون وتنزانيا وجنوب 

مارات كثيفة العمالة من ثالة في لوائح المشتريات العامة. وتعزز بعض الحكومات مفهوم االست أفريقيا وزامبيا، االستثمارات كثيفة العم
الوطنية.   الحماية االجتماعية  إرساء أرضية  المساعدة االجتماعية، مثل  إطار برامج  بينما تعززها أخرى في  المالية،  التدابير  خالل 

الوظائف   تعرب نقابات العمال عن تحفظات بشأنها، مدعية أنّ   بينماعمالة،  ويدعم أصحاب العمل بشكل عام نهج االستثمارات كثيفة ال
المنشأة من خالل االستثمارات كثيفة العمالة إنما هي مؤقتة ومتدنية النوعية. ويُعزى ذلك في المقام األول إلى ربط برنامج االستثمار 

لة قصيرة األمد. ويدعم المكتب االستثمارات كثيفة العمالة من خالل  كثيف العمالة بأعمال البنية التحتية فقط، والتي تخلق بطبيعتها عما
ة  تصميم المشاريع وحشد الموارد وتقديم المساعدة التقنية والمساعدة على إدارة اآلثار وإنتاج األدوات. وتدخل االستثمارات كثيفة العمال 

لم تصمم الجماعات االقتصادية اإلقليمية بعُد برامج وعمل؛  في نطاق دورة سوق العمل األساسية للمركز اإلقليمي األفريقي إلدارة ال
 كثيفة العمالة عابرة للحدود. 

، تقدم منظمة العمل 2023-2021وفي إطار برنامج التشغيل المشترك بين منظمة العمل الدولية ومفوضية االتحاد األفريقي للفترة  
التي وضعها برنامج تطوير البنى التحتية في أفريقيا،   أدوات استحداث الوظائف  مجموعةالدولية الدعم التقني وبناء القدرات لتعزيز  

بهدف االستفادة إلى أقصى حد من فرص التعلم وممارسة األعمال في تنفيذ مشاريع برنامج تطوير البنى التحتية في أفريقيا. باإلضافة  
القارة األفريقية بروتوكوال  بشأن االستثمار، في حين سهلت مفوضية  إلى ذل الحرة في  التجارة  المرحلة الثانية من منطقة  ك، تشمل 

 االتحاد األفريقي سن القانون األفريقي لالستثمار، المصمم لتسهيل االستثمارات العابرة للحدود. 

 تعزيز اإلنتاجية  1-8

وضمان أن يجري تقاسم مكاسب    -زيادة اإلنتاجية    إنّ 
بشكل   األعمال  اإلنتاجية  أصحاب  بين  متساو  

المساهمين(   وقيمة  األرباح  )ارتفاع  والمستثمرين 
تتسم   -والعمال )ارتفاع األجور وظروف عمل أفضل(  
ويمكن   بأهمية حيوية في الجهود المبذولة للحد من الفقر.

الدائرة الحميدة لإلنتاجية وفرص العمل والتنمية  عزيزت
ية في ابتكارات المنتجات والعمليات  من خالل إعادة استثمار مكاسب اإلنتاج

وتحسين المنشآت والتجهيزات واتخاذ تدابير لتعزيز المهارات وتحسين بيئة  
العاملة. القوى  في    وتتحد  عمل  العمل  وأصحاب  والعمال  الحكومات  جهود 

تحقيق  زيادة اإلنتاجية هي المصدر الرئيسي ل سعيهم إلى تعزيز اإلنتاجية ألنّ 
للخروج من براثن    والسبيل األكثر استدامةالمعيشة  تحسينات في مستويات  

ولهذا    فقر العاملين وأساس )ومقياس( القدرة التنافسية في األسواق العالمية.
اإلنتاجية تضمنت خطة تنفيذ إعالن أبيدجان موضوعا  بشأن "تعزيز    ،السبب

خالل  للمنتجات   من  المستدامة  االبتكارات  وتشجيع  األعمال  بيئة  تحسين 
 ". وقد نفذت عدة بلدان أفريقية هذه التوصية: ات والتكنولوجيا المناسبةتجهيزيات والتحسينات على المنشآت والوالعمل

  

 
 مات غير المتعلقة بالبنية التحتية؟ هل تشجع الحكومة االستثمارات كثيفة العمالة في القطاعين العام والخاص على نطاق واسع، بما في ذلك في األشغال والخد  8

تعزيز اإلنتاجية: مثال من مصر 

برنامج منظمة العمل الدولية الستدامة المنشآت بدأ تنفيذ 
. 2018المسؤولة والقادرة على التنافس في مصر منذ عام 

وشارك ثالثون مصنعا  في البرنامج الذي يقدم التدريب 
والمشورة بشأن مواضيع من قبيل التعاون في مكان العمل 
واإلنتاج النظيف وضمان الجودة. ويجمع البرنامج بين 

ملي المدرسي واالستشارات في الموقع التي التدريب الع
يقدمها الخبراء الصناعيون. وتضمن استشارات المتابعة هذه 
تطبيق التدريب في مكان العمل. وبفضل هذا البرنامج، أبلغت 

في المائة من المنشآت المشاركة عن تحقيق ادخارات في  90
نما في المائة منها زيادة في إنتاجيتها، بي 57التكاليف وشهدت 

في المائة من هذه المنشآت انخفاضا  في النسبة  83سجلت 
في  80المئوية للمنتجات المعيبة. باإلضافة إلى ذلك، تلقت 

 المائة من الشركات عددا  أقل من شكاوى العمال.

63.3% 

https://jobs.au-pida.org/index.html#/
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 مبادرات تعزيز اإلنتاجية 

 االستبيانات  
 ذات الصلة 

 البلدان التي اعتمدت مبادرات  
 تعزيز اإلنتاجية 

 مشاركة أصحاب العمل  
 في هذه المبادرات 

 مشاركة العمال  
 في هذه المبادرات 

مشاركة منظمة العمل الدولية  
 في هذه المبادرات 

49 31 14 9 15 
 

لجأ البعض منها إلى توريد اآلالت أو تأجيرها ووتشمل التدابير التي اتخذتها الحكومات لتعزيز اإلنتاجية مجموعة واسعة من المواضيع؛  
)إثيوبيا ومدغشقر وسيراليون(، بينما استثمر البعض اآلخر في التحول الرقمي )بوركينا فاسو وجزر القمر وغانا وموريشيوس( واعتمد 

در اآلخر  البعض  وأجرى  ومالي(  وغامبيا  وإسواتيني  )بوروندي  األعمال  بيئة  لتحسين  سياسات  اآلخر  آثار البعض  لمحاكاة  اسات 
والقطاعية   الكلية  العمل على  السياسات  أصحاب  منظمات  وتؤيد  وغابون(.  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  )الكاميرون  اإلنتاجية 

ة ومنظمات العمال في أفريقيا عموما  التدابير المتخذة لتعزيز اإلنتاجية، لكنها، كما يوحي بذلك الجدول أعاله، ال تشارك دائما  مشارك
كاملة في هذه المبادرات. ويدعم المكتب نمو اإلنتاجية من خالل برامج تنمية المهارات وتعزيز مؤسسات سوق العمل وآليات الحوار 

"، وهو البرنامج الذي  لمنشآت المسؤولة والقادرة على التنافساستدامة ااالجتماعي ومن خالل المشاريع والبرامج المخصصة مثل " 
" )تحسين العمل األفضليجري تنفيذه في مصر وإثيوبيا وغانا وموريشيوس وجنوب أفريقيا وتنزانيا وتونس وزمبابوي، وبرنامج " 

 برنامج تعاون  الملبوسات، وهو أحد البرامج الرائدة الخمسة لمنظمة العمل الدولية(. ويشجعظروف العمل والقدرة التنافسية في صناعة  
لزراعية وغير الزراعية على منظمة العمل الدولية على تعزيز اإلنتاجية من خالل تحسين تنظيم العمل ووفورات الحجم في المهن ا

السواء. ولم تُباشر الجماعات االقتصادية اإلقليمية برامج إنتاجية في حد ذاتها، ولكن أُدرجت الشواغل المتعلقة باإلنتاجية في برامج 
لإلنتاجية ومنظمة العمل العمل الالئق اإلقليمية و/أو برامج التكامل االقتصادي اإلقليمي. واتفق االتحاد األفريقي وجمعية عموم أفريقيا 

التعاون   التدخالت في مجال اإلنتاجية  فيماالدولية على  الخبرة في تنفيذ  المعارف بشأن  بتقاسم  تعزيز مراكز اإلنتاجية   ، بغيةيتعلق 
 الوطنية وتنفيذ تدخالت النُظم البيئية في مجال اإلنتاجية في بلدان مختارة ووضع مؤشر إنتاجية ألفريقيا. 

 وق العمل النشطة سياسات س 1-9

يتمثل الهدف األساسي لسياسات سوق العمل 
بين الوظائف   المطابقةتحسين  في   9 النشطة

عمل   عن  والباحثين  واستحداث )الشاغرة( 
وبرامج  اإلعانات  خالل  من  عمل  فرص 
قابلية   تحسين  جانب  إلى  العامة،  االستخدام 

لالستخدام تُسهم  العمال  أن  يمكن  وبذلك،   .
النمو  وتحقيق  العمالة  استحداث  في  النشطة  العمل  سياسات سوق 

أس في  البطالة  من  والحد  جانب االقتصادي  إلى  ممكن،  وقت  رع 
التوصل إلى أفضل مطابقة مع الوظائف، من خالل تزويد الباحثين  
عن عمل بما يحتاجونه من دعم للولوج مرة أخرى بنجاح إلى سوق 
العمل. وعادة ما تستهدف سياسات سوق العمل النشطة مجموعات 
محددة تواجه صعوبات معينة في االندماج في سوق العمل: الشباب 

للغاية  وكبار   يصعب  الذين  وأولئك  المسرحون  والجنود  السن 
مثل  العمل  سوق  عن  البعيدين  األشخاص  عن  فضال   توظيفهم، 

وال   واألشخاصالمعوقين   بالعمل  وال  بالتعليم  الملتحقين  غير 
بالتدريب والمهاجرين. ويمكن تصنيف سياسات سوق العمل النشطة  

 : الفئات التاليةفي 

 ستخدام )المساعدة على البحث عن وظيفة وتوفير المعلومات وخدمات المشورة والمطابقة(؛ إدارات الوساطة في مجال اال 
  تدريب سوق العمل؛ 
  العمالة المدعومة )إعانات األجور واالستخدام وإعانات االحتفاظ بالوظائف(؛ 
  ؛ الخاص والعمل للحسابروح تنظيم المشاريع 
 .االشغال العامة وبرامج العمالة العامة 

 
هي تلك التي تهتم بتوفير دخل بديل خالل فترات البطالة أو البحث عن وظيفة، من قبيل التأمين ضد البطالة أو الخامدة  في المقابل، فإن سياسات سوق العمل     9

 التحويالت االجتماعية. 

 سياسات سوق العمل النشطة: مثال من توغو 

أنشأت توغو بنية تحتية شاملة بشأن سياسات سوق العمل النشطة، تضم 
 ما يلي:

برامج القابلية لالستخدام؛ 
برامج تعزيز روح تنظيم المشاريع بالنسبة إلى الحرفيين الشباب؛ 
 الجماعية؛مشروع دعم األنشطة االقتصادية 
مشروع وطني لتعزيز روح تنظيم المشاريع في األرياف؛ 
صندوق دعم المبادرات االقتصادية للشباب؛ 
صندوق وطني للتلمذة الصناعية والتدريب والتطوير المهني؛ 
صندوق وطني للتمويل الشامل؛ 
وكالة وطنية لتعزيز وضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ 
 األعمال )قانون الضرائب وقانون االستثمار تدابير لتحسين بيئة

 ومركز موحد إلنشاء المشاريع، الخ.(
باإلضافة إلى ذلك، يوجد لدى توغو إدارة استخدام عامة مسؤولة عن 

 تعيين وتوظيف وتوجيه وتدريب الباحثين عن عمل.

71.4% 

https://www.ilo.org/empent/Projects/score/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/Projects/score/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/Projects/score/lang--en/index.htm
https://betterwork.org/
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/lang--en/index.htm
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كبيرة بالنسبة إلى أسواق العمل األفريقية، ومن ثم أوصت خطة تنفيذ إعالن أبيدجان بدعم   أهمية اسات سوق العمل النشطة وتكتسي سي
 تصميم وتنفيذ سياسات سوق العمل النشطة وخدمات العمالة. وحصل ذلك في العديد من البلدان: 

 برامج سوق العمل النشطة 

 االستبيانات  
 ذات الصلة 

 البلدان التي اعتمدت برامج  
 سوق العمل النشطة 

 مشاركة أصحاب العمل  
 في هذه البرامج

 مشاركة العمال  
 في هذه البرامج

مشاركة منظمة العمل الدولية في  
 هذه البرامج 

49 35 19 8 14 
 

التي تشكل إحدى فئات سياسات سوق العمل النشطة،  ويُعزى العدد الكبير نسبيا  من الردود اإليجابية إلى وجود إدارات االستخدام العامة،  
معظم إدارات االستخدام هذه قد أُنشئت قبل وقت طويل من اعتماد خطة تنفيذ    في معظم بلدان القارة. ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أنّ 

البلدان في القارة تدابير إضافية    بروزها قد جاء نتيجة لهذه الخطة. وقد اعتمدت معظم  إعالن أبيدجان، وبالتالي ال يمكن اعتبار أنّ 
تندرج في إطار فئات سياسات سوق العمل النشطة الثالث المتبقية )تدريب سوق العمل والعمالة المدعومة وروح تنظيم المشاريع(، 

بالشباب الذين   استخدام خاصة   وكاالتوالتي أُشير إليها في إطار األقسام ذات الصلة من هذا التقرير. وأنشأ عدد متزايد من البلدان  
يواجهون أكبر المصاعب في العثور على وظيفة. وتدعم منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال عموما  سياسات سوق العمل النشطة،  
لكن مشاركتها في تحقيقها تبدو محدودة، كما هو مبين في الجدول أعاله. ويتمتع المكتب بالخبرة الالزمة فيما يتعلق بفئات سياسات 

مل النشطة األربع جميعها، ويقوم بتنفيذ العديد من المشاريع ذات الصلة بها. وقد وضع المركز اإلقليمي األفريقي إلدارة العمل سوق الع
 في إدارات االستخدام العامة في الدول األعضاء فيه.  سوق العملبرنامجا  تدريبيا  يهدف إلى تنسيق سياسات 
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 والتكنولوجيا تحسين المهارات  - 2

في معظم البلدان األفريقية، ال تقع مسؤولية التدريب على المهارات وتعزيز التكنولوجيا على عاتق وزارة العمل، وإنما تقع على عاتق 
وزارات العمل هي التي تولت ملء   يين والمهنيين. وفي معظم الحاالت، فإنّ نالوزارات والسلطات المسؤولة عن التعليم والتدريب التق

استبيانات خطة تنفيذ إعالن أبيدجان، وعلى هذا النحو، فقد ال تقدم الردود المتلقاة صورة كاملة وشاملة عن سياق نُظم المهارات في  
 البلدان.  

 سياسات المهارات والتعلم المتواصل  2-1

أمٌر أساسٌي لمعالجة الفرص    المهاراتعتبر تنمية  تُ 
الناشئة عن   المتغيرة  االقتصادات  في  والتحديات 

اعتما بينها  من  الجديدة أمور  التكنولوجيات  د 
والتحول إلى أنشطة اقتصادية منخفضة الكربون 

وتكامل التجارة الدولية، مما   اوالهجرة والديمغرافي
متطور  عمل  مستقبل  إلى  النهاية  في  يؤدي 

التقني  ويشكلبسرعة.   والتدريب  والمهنياالتعليم  وسيلتان  غنى ين  ال  ن 
الشباب، الكتسا إلى  بالنسبة  المناسبة من  عنهما، ال سيما  المهارات  ب 

مواكبة  في  المتواصل  التعلم  ويُسهم  الالئق.  العمل  فرص  اغتنام  أجل 
 احتياجات مهارات سوق العمل المتغيرة. 

لتحسين قابلية العمال لالستخدام ونقل الشباب إلى العمالة    القارةوتتعاون الحكومات ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل في  
ز تنمية يوتعز  بتحسينالسياسات الوطنية    وتقومالالئق وزيادة إنتاجية المنشآت من خالل تنمية المهارات عالية الجودة.    والعملالمنتجة  

 المهارات واستخدامها.

، وتوفر المساعدة التقنية التي تعالج مسائل تقنية متنوعة في مراحل مختلفة لدورة وضع السياسات بحوثا  وتُجري منظمة العمل الدولية 
دعم الهيئات المكونة في وضع ورصد وتقييم واستعراض سياسات المهارات وإدراج تنمية المهارات في االستراتيجيات اإلنمائية  بغية

ن تنمية المهارات والتعلم المتواصل في السنوات األخيرة على أربعة مجاالت، الوطنية والخاصة بكل قطاع. وقد ركز عمل المكتب بشأ
 هي:

   ربط التدريب والتعلم باحتياجات سوق العمل الحالية من خالل دعم تنمية المهارات االستشرافية من خالل استباق المهارات
 القائمة على القطاعات ومواءمتها؛

 ل سياسات ومؤسسات فعالة؛ جعل التعلم المتواصل حقيقة واقعة من خال 
   االنتقال التعلم وعمليات  المهارات من أجل أسواق عمل شاملة ومتنوعة من خالل توسيع نطاق االستفادة من: دعم  تنمية 

الوظيفي؛ التدريب المرتبط بالعمالة في المجتمعات الريفية وزيادة الفرص المتاحة أمام النساء والرجال للعمل في االقتصاد  
 المنظم؛

 العمل وبناء نُظم جيدة للتلمذة الصناعية تشجع على االستخدام األفضل للمهارات وتسهل الوصول إلى    على  يز التعلم القائمتعز
 فرص العمالة، ال سيما بالنسبة إلى الشباب.

مهارات تدرك وتبرز خطة تنفيذ إعالن أبيدجان أهمية تعزيز جانب العرض في سوق العمل من خالل إنشاء نُظم إيكولوجية شاملة لل
علم المتواصل هي عناصر أساسية للسياسات الوطنية المصممة الستحداث عمالة الئقة ومنتجة. وتواجه هذا  تالتعليم والتدريب وال  أنّ 

 التحدي عدة بلدان أفريقية:  

 المهارات والتعلم المتواصل 

 االستبيانات  
 ذات الصلة 

 البلدان التي اضطلعت  
 بأنشطة ذات صلة 

 مشاركة أصحاب العمل  
 في هذه األنشطة 

 مشاركة العمال  
 في هذه األنشطة 

مشاركة منظمة العمل الدولية  
 في هذه األنشطة 
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وفي معظم الحاالت، وضعت الحكومات، وذلك بدعم من منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في كثير من األحيان، استراتيجيات 
وطنية لتنمية المهارات )الجزائر وجمهورية أفريقيا الوسطى وجيبوتي وإسواتيني وإثيوبيا ومالي ورواندا والسنغال وأوغندا وزامبيا  

المهني،   التدريباالت أو صناديق )بوركينا فاسو ومدغشقر( وقدمت كينيا معدات تربوية حديثة لمؤسسات  أنشأ البعض وكووغيرها(؛  
وأجرت كوت ديفوار دراسات قطاعية لتقييم المتطلبات من المهارات المتعلقة بالرقمنة والوظائف الخضراء، ووضعت كابو فيردي  

بالمه لالعتراف  نظاما   الديمقراطية  الكونغو  الصناعية  وجمهورية  التلمذة  أهمية  األفريقية  الحكومات  من  متزايد  عدد  ويدرك  ارات. 

سياسات المهارات: جمهورية الكونغو الديمقراطية 

جمهورية الكونغو الديمقراطية اتسمت إدارة نُظم المهارات في 
بالتجزؤ. وقد ساعدت منظمة العمل الدولية الحكومة على إنشاء 
لجنة لتكون بمثابة هيئة إشراف على اإلجراءات الوطنية لضمان 
تخصيص الميزانية المناسبة للمبادرات المتعلقة بالعمالة وتنمية 

ئق. المهارات التي تهدف إلى تحسين وصول الشباب إلى العمل الال
باإلضافة إلى ذلك، ولزيادة تحسين إدارة نظام المهارات، تقدم 
منظمة العمل الدولية حاليا  الدعم من أجل وضع سياسة وطنية لتنمية 

 المهارات.

59.2% 
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والتمرن العمليين )بما في ذلك ما هو قائم في االقتصاد غير المنظم(، وقد اعتمدت برامج لهذا الغرض )أوغندا وتنزانيا وجنوب أفريقيا  
في تصميم ورصد برامج ومؤسسات تنمية المهارات. وتعتبر   رك أصحاب العمل، إلى حد ما أكثر من العمال،اوغيرها(. وغالبا  ما يش

 مراكز إدارة العمل اإلقليمية، إلى حد ما، مؤسسات للتدريب المهني في حد ذاتها.

 زيادة االستثمارات في تنمية المهارات  2-2

إمكانات   للغاية  الماهرة  العاملة  القوى  تمتلك 
االقتصادي واالجتماعي من المضي قدما  بالتغير  

االستثمارات   وجذب  ابتكارات  تقديم  خالل 
دورا   المهارات  تنمية  وتلعب  التنوع.  وتشجيع 
وزيادة  مؤهلة  عاملة  قوة  تطوير  في  أساسيا  

 مهارات العمال من خالل التعلم المتواصل. 

الهدف   المستدامة، أي "ضمان    4وال يمكن تحقيق  التنمية  أهداف  من 
الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة التعليم  

للجميع"، من دون تحقيق زيادة صافية في مخصصات الميزانية و/أو  
المساعدة اإلنمائية الرسمية المخصصة لبرامج المهارات. ويرتبط ذلك  

بار الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما  من أهداف التنمية المستدامة )"زيادة عدد الشباب والك  4-4على وجه الخصوص بالغاية  
"(، 2030[ في المائة بحلول عام  Xفي ذلك المهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف الئقة ولمباشرة األعمال الحرة بنسبة ] 

ذ إعالن أبيدجان إلى إيالء . ومن ثم، فقد دعت خطة تنفي2021-2020من برنامج وميزانية منظمة العمل الدولية للفترة    5والنتيجة  
اهتمام أكبر لتنمية المهارات، وطرح استبيان استعراض الخطة السؤال التالي: "هل زادت الحكومة االستثمار في تنمية المهارات؟ إذا  

الهيئات المكونة   . ولم يُجب العديد من(كان الرد باإليجاب، يُرجى تحديد هذه الزيادة )باألرقام المطلقة أو من حيث االستثمار لكل شخص
على هذا السؤال إطالقا ، في حين لم تتمكن الهيئات المكونة التي ردت باإليجاب من تقديم أدلة على حدوث زيادة حقيقية في االستثمارات 

 التقدم المحرز فيما يتعلق بزيادة االستثمارات في المهارات متواضع نسبيا : وبالتالي، فإنّ  10في تنمية المهارات.

 الستثمار في المهارات والتعلم المتواصل زيادة ا

 البلدان التي أجابت على السؤال   االستبيانات ذات الصلة 
 )ببيانات أو من دون بيانات( 

 مشاركة منظمة العمل الدولية  مشاركة العمال  مشاركة أصحاب العمل 
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إلى   البلدان  أشارت معظم  السؤال،  هذا  اإلجابة على  دون وعند  المهارات، من  لتنمية  القائمة  والمؤسسات  واالستراتيجيات  البرامج 
  70  اإلشارة، رغم ذلك، إلى ما إذا كانت االعتمادات المالية المخصصة لهذه المؤسسات قد زادت ومتى تمت زيادتها. وأفادت بنن أنّ 

في المائة المرصودة لمواضيع ذات   30بالمقارنة مع  المهني ستركز في المستقبل على المسائل التقنية    التدريبفي المائة من نماذج  
مليون دوالر أمريكي( في    138,9مليار فرنك رواندي )  125,7طبيعة عامة. وزادت حكومة رواندا استثماراتها في قطاع التعليم من  

في حين ارتفعت ،  2021-2020مليون دوالر أمريكي( في الفترة    315,6مليار فرنك رواندي )  310,9إلى    2019-2018الفترة  
في المائة في    2.2إلى    2010في المائة في عام    1.7النفقات المتعلقة بالتعليم في أوغندا كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي من 

. وكان العديد من البلدان يخطط الستهالل دراسات بشأن متطلبات أسواق العمل من المهارات، وهو ما من شأنه أن يؤدي 2019عام 
نهاية المطاف إلى زيادة االستثمارات في المهارات. وفي رواندا، أبلغت جنوب أفريقيا عن اعتماد نظام للمنح المالية للتعلم في مكان  في  

تلميذ صناعي. والمشاركة غير المنتظمة لمنظمات أصحاب العمل ومنظمات   15  000،  2021العمل، والذي دعم، بحلول آذار/ مارس  
ممارسة سلطة زيادة االستثمارات في المهارات تقع على   ب منظمة العمل الدولية، ليست باألمر المفاجئ ألنّ العمال، فضال  عن مكات

  عاتق الحكومات. وقد يُمارس الشركاء االجتماعيون ضغوطا  من أجل تحقيق هذه الزيادات من خالل قنوات الحوار االجتماعي، لكنّ 
قد حد بشدة   19-آثار جائحة كوفيد  لبرلمان. وفي هذا السياق، أكد العديد من البلدان أنّ القرار األخير بشأن ذلك يعود إلى الحكومة وا

 من هامشها المالي. 

  

 
 دت منها هذه األرقام.باستثناء موريشيوس والسنغال وجنوب أفريقيا، التي استُم  10

51% 

 الدعوة إلى زيادة االستثمارات في تنمية المهارات: الجماعة
 اإلنمائية للجنوب األفريقي

تحظى صناديق التدريب بشعبية متزايدة لحشد التمويل من أجل 
تمويل هذه الصناديق المخصصة في العادة تنمية المهارات. ويمكن 

من خارج قنوات الميزانية الحكومية المعتادة من الضرائب 
المحصلة من أصحاب العمل أو اإلعانات العامة أو التمويل المقدم 
من المانحين. بيد أنه في العديد من بلدان الجماعة اإلنمائية للجنوب 

داف محددة بوضوح؛ األفريقي، تفتقر صناديق التدريب هذه إلى أه
ويمكن أن تكون خدمات منظمة العمل الدولية االستشارية في هذا 

 المجال ذات جدوى.
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 الحد من عدم تطابق المهارات 2-3

الطلب  مع  المهارات  عرض  مطابقة  تعتبر 
عليها جزءا  من نهج متوسط وقصير األجل  
للتكنولوجيات   المستمر  التطور  مع  للتفاعل 
تحقيق   ويتطلب  العمل.  سوق  في  وتأثيراتها 
كفيلة  الهدف وضع سياسات ومؤسسات  هذا 
المتاحة   المهارات  استباق  تحسين  بدعم 

 العمل.مع احتياجات سوق ومطابقتها 

والشركاء  الحكومات  قدرات  بناء  في  الدولية  العمل  منظمة  وتُسهم 
االجتماعيين على استباق المهارات. ويعتبر استباق المهارات عملية تسمح بتحديد االحتياجات من المهارات في المستقبل وإعداد البلدان  

دريب وصانعي السياسات وأصحاب العمل والعمال من اتخاذ  ن األفراد ومؤسسات التعلى نحو أفضل لتلبية هذه االحتياجات. كما يُمكّ 
قرارات أفضل بشأن التعليم والتدريب واآلليات الكفيلة بدعمهما. وهذا يفضي إلى تحسين نُظم المهارات التي تُسهم في تعزيز القوى 

الحد من حاالت عدم التطابق. ويوفر هذا  العاملة وتشكل أداة مهمة للتنمية االقتصادية. ويمكن أن يُسهم نظام معلومات سوق العمل في 
النظام قاعدة أساسية لسياسات العمالة والعمل، ويُفيد في تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات التي تكون أفضل تركيزا  واستهدافا .  

ات غير الكاملة لوكالء كما يُسهم نظام معلومات سوق العمل في خفض تكاليف معامالت أسواق العمل ألنه يُساعد على تجاوز المعلوم
سوق العمل. ومن المهم وضع ترتيبات مؤسسية من أجل إتاحة المعلومات والتحليالت التي يقدمها نظام معلومات سوق العمل على  
نطاق واسع وتوفير الفرص ألصحاب المصلحة في سوق العمل )الشركاء االجتماعيون في المقام األول( للتأثير في برنامج هذا النظام.  

بنُظم معلومات سوق   يتعين أن تكون برامج المهارات ومؤسسات المهارات على علملك، أصرت خطة تنفيذ إعالن أبيدجان على أنه " لذ
". ويحدث هذا في  عرض المهارات مع الطلب واستدراك االحتياجات من المهارات في عالم عمل سريع التغير  ةواءمالعمل الفعالة لم

 عدد متزايد من البلدان: 

 من عدم تطابق المهارات من خالل نظام معلومات سوق العمل   الحد

 االستبيانات  
 ذات الصلة 

 البلدان التي اضطلعت  
 بأنشطة ذات صلة 

 مشاركة أصحاب العمل  
 في هذه األنشطة 

 مشاركة العمال  
 في هذه األنشطة 

 مشاركة منظمة العمل الدولية  
 في هذه األنشطة 
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تُ  الجدول أعاله نظام معلومات كامال    رس  ولم  الواردة في  البلدان  العمل؛    جميع  البلدان، مثل زامبيا، دراسات ولسوق  أجرت بعض 
استقصائية بشأن عرض المهارات والطلب عليها أو دراسات مماثلة. وتنشر رواندا دراسات استقصائية بشأن القوى العاملة أربع مرات 

لمطابقة العرض والطلب في سوق العمل. وأقامت العديد من البلدان، بما فيها    منصة رقميةسيب  في السنة. وأنشأت ساو تومي وبرن
وغينيا ديفوار  وكوت  فيردي  وكابو  مجلسا    -  بوروندي  زمبابوي  أنشأت  حين  في  للعمالة،  وطنية  مراصد  والمغرب،  ومالي  بيساو 

ا  وطنيا  للقوى العاملة. وأفادت عدة بلدان، مثل جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإسواتيني استشاري
و نظام معلومات  جمهورية  وإثيوبيا وسيراليون  إنشاء  في  وأوغندا، عن رغبتها  السودان  القريب. لجنوب  المستقبل  في  العمل  سوق 

لل فاسو ميثاقا   الحكومة والشركاء االجتماعيين ووضعت بوركينا  المهني، يشمل  التدريب  العام والخاص بشأن  القطاعين  بين  شراكة 
والمجتمع المدني. وليس أصحاب العمل وحدهم من يحرص بطبيعة الحال على الحد من عدم تطابق المهارات في سوق العمل، فالعمال  

كلة البطالة. ويقدم المركز اإلقليمي األفريقي إلدارة العمل دورة عن نظام أيضا  يسعون إلى تحقيق هذا الهدف، ألنه قد يُسهم في حل مش
 معلومات سوق العمل في إطار نموذجه بشأن إدارة العمل. 

 التلمذة الصناعية والتعلم القائم على العمل  2-4

يشير التعلم القائم على العمل إلى جميع أشكال 
التعلم التي تحدث في بيئة عمل حقيقية. وتعتبر  
المنظمة(  وغير  )المنظمة  الصناعية  التلمذة 
العمل  في مكان  والتدريب  التدرب  والتمرن/ 
شيوعا .  العمل  على  القائم  التعلم  أنواع  أكثر 

ولكن ليس دائما    -وعادة ما تجمع هذه األنواع  
نهج    - المدرسي )وهو  والتعلم  العمل  التعلم في مكان  بين عناصر 

يُعرف باسم التعليم المزدوج(. وهو يتطلب تعاونا  وثيقا  بين الشركاء 
التعليم  ومؤسسات  العامة  والسلطات  والمنشآت  االجتماعيين 
والتدريب التقنيين والمهنيين. وتضع البلدان في جميع أنحاء العالم،  

تها اإلنمائية، التعلم القائم على العمل، ال سيما على اختالف مستويا

نظام معلومات سوق العمل: كيفية عمله في بوتسوانا 

يتألف من سوق العمل، لنظام معلومات  ا  رئيسي ا  أعدت بوتسوانا مخطط
قائمة رسمية بالمؤشرات )الوصف والصيغة ومصدر البيانات وتفصيل 

أطلق مجلس تنمية الموارد البشرية و. الخاصة بالبلدكل مؤشر وتفسيره( 
الرسمي لمنصة مؤشرات سوق العمل في البالد في  الدليلفي بوتسوانا 

المؤشرات الرئيسية لسوق العمل في و. 2021سبتمبر أيلول/  21
 .البلد اتانا متاحة على الصفحة ذات الصلة من مكتب إحصاءبوتسو

67.3% 

53.1% 

 االعتراف بالتعلم السابق في كينيا 

أُقر اإلطار السياسي لالعتراف بالتعلم السابق والمبادئ التوجيهية لتنفيذه 
من خالل ورشة عمل حضرتها  -طني في كينيا على المستوى الو

الهيئات المكونة الثالثية. وتتولى هذه السياسات والمبادئ التوجيهية 
تحديد وتقييم وتصديق معارف ومهارات وكفاءات المرشح المكتسبة في 
البيئات غير الرسمية أو غير المنظمة، فضال  عن توفير إطار لمعاهد 

ن هذا ثمرة دعوة منظمة منح المؤهالت لالعتراف بالخبرة السابقة. وكا
العمل الدولية إلى إدراج االعتراف بمهارات الشباب والالجئين في 
البيئات غير المنظمة والهشة، الذين تأثروا تأثرا  غير متناسب بالجائحة 

 العالمية.

https://www.emprego.st/index.php/fr/
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المهارات واالستجابة  للحد من عدم تطابق  التي ينطوي عليها  إذ تدرك اإلمكانات  السياسية،  التلمذة الصناعية، في صدارة برامجها 
ية القطاع الخاص واالنتقال للطلب على المهارات في سوق عمل سريعة التغير وتوفير التدريب الفعال من حيث التكلفة وتعزيز تنم 

منظمة العمل الدولية، دعما  لهيئاتها المكونة، دليل التلمذة الصناعية الجيدة، وهو معيار قائم على   أطلقتالسلس إلى عالم العمل. وقد  
ن آفاق العمالة  الحوار االجتماعي والشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل التدريب على التلمذة الصناعية الذي يمكنه أن يحسّ 

 رات التي حددها أصحاب العمل على أنها ضرورية لتحقيق النمو وزيادة اإلنتاجية. بالنسبة إلى الشباب، من خالل تنمية المها

ن األفراد الذين ال يتمتعون بشهادات مهنية رسمية من وقد يشمل التعلم القائم على العمل عملية "االعتراف بالتعلم السابق"، التي تُمكّ 
المكتسبة في االقتصاد غير المنظم، وبالتالي اإلسهام في تحسين قابليتهم  اكتساب مؤهل يتطابق مع معارفهم ومهاراتهم، بما في ذلك تلك  

 لالستخدام وقدرتهم على الحراك وتعلمهم المتواصل واندماجهم في المجتمع وثقتهم بنفسهم. 

 لمتغيرة وتسهلخيارات تعلّم مرنة تستجيب الحتياجات سوق العمل ا  تصميم وتقديمولهذه األسباب، دعت خطة تنفيذ إعالن أبيدجان إلى  
االعتراف بالتدريب الذي تقدمه الوكاالت الحكومية والقطاع الخاص من خالل نُظم مرنة لالعتراف بالمهارات والمؤهالت، بما في  

 .  ذلك التلمذة الصناعية

 التلمذة الصناعية والتعلم القائم على العمل 

 االستبيانات  
 ذات الصلة 

  البلدان التي اعتمدت التعلم القائم على
 العمل و/أو التلمذة الصناعية 

 مشاركة أصحاب العمل  
 في هذه النُظم 

 مشاركة العمال  
 في هذه النُظم 

 مشاركة منظمة العمل الدولية  
 في هذه النُظم 
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عددا  متزايدا  من البلدان األفريقية يعتمد أشكاال  مختلفة من التعلم القائم على    ويبدو من خالل استبيانات خطة تنفيذ إعالن أبيدجان أنّ 
تنظيم المشاريع. وتُنفذ مالوي برنامجا    روحالعمل والتلمذة الصناعية. وتجمع مدغشقر، على سبيل المثال، بين التلمذة الصناعية وتعليم  

المتواصل والتعلم  المهارات  بشأن  الحالية  (GPSL3)  عالميا   العمل  سوق  الحتياجات  المهارات  نُظم  استجابة  تحسين  إلى  يسعى   ،

تعلم القائم "( تقدم أحد أشكال التعليم المزدوج. وتعزز زامبيا الécoles entreprisesوالمستقبلية. وأنشأت السنغال مؤسسات تدريب )" 

على العمل بشكل عام، في حين اعتمدت كينيا "معايير التدريب التربوي األساسي القائم على الكفاءة". وأنشأت بنن صندوقا  لتطوير 
التعليم المهني المتواصل والتلمذة الصناعية، لتمويل أنشطة التدريب المهني في القطاع الخاص واالقتصاد غير المنظم. وفي ناميبيا، 

لتعزيز استيعاب الخريجين في قطاعات األعمال كتالميذ صناعيين و/أو  تعا العالمية  التلمذة الصناعية  العمل مع شبكة  ون أصحاب 
  13لتدريب الحرفيين في    ا  مكرس  ركزا  للتخصصم  26، مما منحهم خبرة مهنية حاسمة ألول مرة. وأنشأت جنوب أفريقيا  متمرنين

مهنة ذات أولوية. ويعتبر برنامج مراكز التخصص استجابة غير مباشرة للحاجة إلى تجديد نظام التدريب على التلمذة الصناعية في  
 جنوب أفريقيا، الذي ما فتئ يتدهور منذ منتصف الثمانينات. 

التلمذة الصناعية تتطلب بالضرورة دعما    مع هذه النُظم ألنّ وتتعاون منظمات أصحاب العمل، في كثير من الحاالت، على نحو وثيق  
من المنشآت الخاصة. وتعتبر مشاركة نقابات العمال أقل شيوعا ، وال يتلقى سوى عدد قليل من البلدان مساعدة المكتب على اعتماد 

 التعلم القائم على العمل.  

لمؤتمر العمل الدولي   111والدورة    110الدورة    ل الدولية ألنّ وسيحظى موضوع التلمذة الصناعية باهتمام خاص في منظمة العم
 ( تدرجان في جدول أعمالهما بندا  خاصا  بوضع المعايير بشأن التلمذة الصناعية. 2023و 2022)

 تعزيز التكنولوجيا الحديثة  2-5

رتبط التكنولوجيا واالبتكار والتحول ارتباطا  ت
العمل"؛   "مستقبل  بمناقشة   تقرير أكد  ووثيقا  

م بشأن  العالمية  أنّ اللجنة  العمل    ستقبل 
 التطورات التي تشهدها التكنولوجيا ال تؤدي" 

بأماكن  المتعلقة  الخيارات  نطاق  توسيع  إلى 
إلى   أيضا   تؤدي  بل  فحسب،  العمل  ومواعيد 

والتقليل من  . استحداث وظائف جديدة وأفضل 
هائلة فرصا   يتيح  الكربونية  وتوليد   بصمتنا  االقتصادية  التنمية  لتحسين 

 ومن شأن ضمان قدرة المرأة .  حسين سبل العيش الريفيةوتفرص العمالة  
على االزدهار في القوى العاملة أن يطلق العنان إلمكانات جديدة ويعزز  

االقتصادي. والتدريب   النمو  التعليم  إلى  الوصول  إمكانية  وبفضل 
نفسها تُحول  أن  الريفية  للمجتمعات  يمكن  استطاع  .  والتكنولوجيا،  وإذا 

في  األشخاص   فإنهم سيسهمون  يظلوا نشطين ومشاركين،  أن  المسنون 
وتمكين الشباب   إثراء المجتمع واالقتصاد من خالل مهاراتهم وخبراتهم.

 التكنولوجيات الحديثة: مثال من زامبيا 

تدعم حكومة زامبيا استخدام التكنولوجيا الحديثة من خالل ثالث 
 مجموعات من التدابير:

 األنواع المختلفة من االئتمانات قصيرة األجل تُمّكن رابطات
األعمال من اقتناء مشتريات بالجملة من المدخالت، 

تحقيق وفورات مهمة في أسعار المدخالت وتكاليف  وبالتالي
 الشراء.

 شراء معدات حديثة لمؤسسات التعليم والتدريب التقنيين
 ت الحديثة.والمهنيين لتمكينها من تعميم التكنولوجيا

 إنشاء نظام للضمان االئتماني يعمل كقناة لتسهيل وصول
أصحاب المشاريع إلى التمويل طويل األمد. ويهدف النظام 
إلى تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقدرتها 

 التنافسية من خالل تسهيل الوصول إلى التمويل.

51 % 

https://www.ilo.org/skills/Whatsnew/WCMS_764232/lang--en/index.htm
https://careerplanet.co.za/centres-of-specialisation-cos/
https://careerplanet.co.za/centres-of-specialisation-cos/
https://careerplanet.co.za/centres-of-specialisation-cos/
https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/publications/WCMS_662455/lang--ar/index.htm


24  االجتماع اإلقليمي األفريقي الرابع عشر  
 استعراض منتصف المدة لخطة التنفيذ 

 
 

". وبناء  على ذلك، أكدت خطة تنفيذ من تحقيق إمكاناتهم كاملة واالستفادة من الفرص الناشئة سيجعلهم عمالء التغيير في المستقبل
االستثمارات في التكنولوجيا واالبتكار، وال سيما التكنولوجيات الرقمية التي تستفيد إلى   غنى عن زيادة اللتالي، إعالن أبيدجان أنه "با

لذلك، ينبغي أن تولي مؤسسات المهارات في  .  حد كبير من البنية التحتية لإلنترنت واالتصاالت المتنقلة المحسنة في القارة األفريقية
من االهتمام المشهود حتى اآلن بنقل مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي تغطي األجهزة والبرامج    أكبر بكثير  القارة اهتماما  
دد قليل نسبيا  من البلدان األفريقية، في الوقت الحالي، التي تشارك في تعزيز التكنولوجيات الحديثة،  ع". ومع ذلك، هناك  على حد سواء

 كما هو مبين في الجدول أدناه: 

 زيز التكنولوجيات الحديثة تع

 االستبيانات  
 ذات الصلة 

 البلدان التي تعزز 
 التكنولوجيات الحديثة 

 مشاركة أصحاب العمل  
 في تلك الجهود المبذولة 

مشاركة العمال في تلك  
 الجهود المبذولة 

 مشاركة منظمة العمل الدولية  
 في تلك الجهود المبذولة 
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الجهود الترويجية على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بما في ذلك توصيلية اإلنترنت. وتعكف   تركز وفي جميع الحاالت تقريبا ،  
ن  بلدان مثل بنن وإثيوبيا وغانا وغينيا والعديد من البلدان األخرى على توسيع نطاق استخدام الخدمات اإللكترونية الحكومية. وتُتاح اآل 

"، في جميع  M-PESAباسم "  2007اإللكترونية عن طريق الهواتف المحمولة، التي كانت كينيا سباقة إلى تطبيقها في عام  المدفوعات 

أنحاء القارة. وأنشأت كابو فيردي وغامبيا وموريشيوس وبلدان أخرى مراكز تكنولوجية لتعميم االبتكار. واعتمد العديد من البلدان  
على   اإللكتروني،  التعلم  لمكافحمرافق  المطلوبة  القيود  لتجنب  جائحـاألقل  كوفيدـ ة  األلياف 19-ة  كابل  مد  عن  بوروندي  وأبلغت   .

البصرية، في حين تسعى كينيا إلى توسيع نطاق شبكة الجيل الخامس من تكنولوجيا اإلنترنت ذات النطاق العريض. واستهلت منظمة 
حاد األفريقي، برنامج "النهوض بالوظائف الالئقة وتعزيز مهارات الشباب في العمل الدولية واالتحاد الدولي لالتصاالت، بدعم من االت

 االقتصاد الرقمي ألفريقيا"، الذي بدأ العمل به في كوت ديفوار وكينيا ونيجيريا ورواندا والسنغال وجنوب أفريقيا.  

، وفقا  لالستبيان، أال يُشارك إال القليل من  ويتطلب العديد من هذه االبتكارات تعاون كيانات القطاع الخاص؛ من دواعي الدهشة إذن
التكنولوجيات الحديثة. وتبدو مشاركة نقابات العمال ومكاتب منظمة العمل الدولية هامشية. وتشارك   تعزيزمنظمات أصحاب العمل في  

المثال، اعتمدت جماعة شر الحديثة؛ على سبيل  التكنولوجيات  أفريقيا بروتوكوال  بشأن  الجماعات االقتصادية اإلقليمية في تعزيز  ق 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يجري تفعيله في الدول الشريكة، في حين أبرمت الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا مذكرة 

استراتيجية العلوم   األفريقي للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار في ماالبو. وعلى المستوى القاري، أطلق االتحاد األفريقي  المرصدتفاهم مع  
 . 2024والتكنولوجيا واالبتكار من أجل أفريقيا لعام 

 

https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/33178-wd-stisa-english_-_final.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/33178-wd-stisa-english_-_final.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/33178-wd-stisa-english_-_final.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/33178-wd-stisa-english_-_final.pdf
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 تحول شمولي للعمل الالئق في االقتصاد الريفي وغير المنظم  - 3

 إضفاء السمة المنظمة على االقتصاد غير المنظم  3-1

  من منظور العمل الالئق والتنمية المستدامة، فإنّ 
واالقتصادات   للمجتمعات  بروزا   األكثر  السمة 
األفريقية هي ضخامة االقتصاد غير المنظم، الذي  

في المائة من القوة العاملة في    90تعمل فيه قرابة  
نحو   في  ويسهم  الناتج    65القارة  من  المائة  في 

اإلجمالي العاملين  المحلي  األشخاص   لجميع 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة   في المائة من  90وتحتشد فيه ما يربو على  

  االقتصادات   بينفي القارة. ويتخذ االقتصاد غير المنظم أشكاال  متنوعة  
إلى  وداخلها الهادفة  المنظمة  السمة  إضفاء  وتدابير  لعمليات  وينبغي   .

االنتقال   ظروفا     إلى تسهيل  لتناسب  مصممة  تكون  أن  المنظمة  السمة 
الوحد وفئات  البلدان  مختلف  تواجه  العمال. محددة  أو  االقتصادية  ات 

المحلي  اإلنتاج  إلى  بالنسبة  كبرى  بأهمية  المنظم  غير  االقتصاد  ويتسم 
والنمو االقتصادي باعتباره مصدرا  للعمالة وسبيال  للحد من الفقر. ومن 
ناحية أخرى، تعاني الجهات الفاعلة في االقتصاد غير المنظم من أوجه  

الالئق:   العمل  في  حاد  مقصور  غير  كثيرا   االقتصاد  في  العمل  يكون  ا 
أو غير محددة، وفي ظروف عمل غير مأمونة وغير صحية، وبمستويات منخفضة من أماكن عمل صغيرة  المهارات  المنظم في 

مع االفتقار إلى فرص الوصول إلى المعلومات واألسواق والتمويل   دخول منخفضة أو غير منتظمة وساعات عمل طويلة،بواإلنتاجية، و
في ظل تشريع العمل   وغير مسجلين أو منظمين أو محميينعترف بهم  غير مالعمال في االقتصاد غير المنظم  . ويب والتكنولوجياوالتدر

في  ال تمتثل  وغير معترف بها أو مسجلة قانونيا ؛    المنظمالوحدات االقتصادية في االقتصاد غير    وبالمثل، فإنّ .  والحماية االجتماعية
واستنادا  إلى هذه الخلفية، تتسم توصية  .  القانونية ذات الصلة وال تستفيد من المزايا التي قد توفرها تلك اللوائح   لالشتراطاتالغالب  

 عن منظمة العمل الدولية،   تانالصادر  122واالتفاقية رقم  (  204)رقم    2015،  االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم
عملية إضفاء السمة المنظمة هي عنصر هام في خطة تنفيذ إعالن أبيدجان. لكن  وبالتالي، فإنّ  .لصلة باإلقليم األفريقيا أوثق امله بأنّ 

 .عملية إضفاء السمة المنظمة استهالللألسف، قلة من البلدان اتخذت حتى اآلن خطوات نحو 

 إضفاء السمة المنظمة على االقتصاد غير المنظم 

 االستبيانات  
 ذات الصلة 

 عمليات   استهلتالبلدان التي 
 إضفاء السمة المنظمة 

 مشاركة أصحاب العمل  
 في هذه العمليات 

 مشاركة العمال  
 في هذه العمليات 

مشاركة منظمة العمل الدولية  
 في هذه العمليات 

49 20 14 15 19 
 

 موريشيوس والسنغال وسيراليون وزمبابوي إلى أنها في طور وضع استراتيجيات وقد أشارت بعض البلدان اإلضافية، بما في ذلك  
 إضفاء السمة المنظمة. بشأن

من إضفاء السمة المنظمة على المنشآت واالعتراف بالتعلم المسبق في صفوف   واعتمدت عدة بلدان أفريقية إصالحات سياسية بدءا  
سيع نطاق الحماية االجتماعية كي تشمل العمال غير المنظمين أو تنفيذ برامج محددة إلى تو  ، وصوال  االقتصاد غير المنظم  العاملين في

من أجل تعزيز عمالة الشباب وانتقالهم إلى السمة المنظمة. وقد أعطت الكاميرون وتنزانيا األولوية إلى إضفاء السمة المنظمة على 
تحسين بيئة األعمال ووضع إطار تنظيمي مناسب والحصول على االئتمان. وتسعى   الرامية إلىالمنشآت، بما في ذلك اإلصالحات  

باستخدام   المنظم،  لتشمل االقتصاد غير  الحماية االجتماعية  إلى توسيع نطاق  التي وضعتها غانا  المنظمة  السمة  استراتيجية إضفاء 
أنشأت واالقتصاد غير المنظم؛    بشأنات استقصائية شاملة  الحوار االجتماعي كأداة لتحقيق ذلك. وقد نظمت جزر القمر وتنزانيا دراس

كينيا ونيجيريا وسيشل وكاالت توفر الدعم إلى المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر، التي يعمل معظمها في االقتصاد غير المنظم. وأنشأت 
، بتوسيع نطاقه  2020انون عملها عام ناميبيا وجنوب أفريقيا فرق عمل ثالثية بهدف معالجة السمة غير المنظمة. ونقحت بوروندي ق

، على الوحدات االقتصادية الصغيرة  السمة المنظمةتجاه إضفاء    متكامال    ا  تطبق حكومة كابو فيردي نهجوليشمل االقتصاد غير المنظم.  
إلى النظام الخاص   القسم  REMPEالصغر )"   وبالغةالصغيرة    بالمنشآتباإلضافة  ال1-4"، انظر  مبسط وتوسيع ( والنظام الضريبي 

ت بوركينا فاسو وكوت ديفوار استراتيجيات من أجل االنتقال من االقتصاد غير أرسو.  الصغيرة  للمنشآتتغطية الضمان االجتماعي  
المنظم إلى السمة المنظمة. واتخذت عدة بلدان تدابير ترمي إلى توسيع نطاق الحماية االجتماعية لتشمل مشغلي االقتصاد غير المنظم،  

سهلت بلدان أخرى الوصول إلى التمويل واألسواق كما تسعى بلدان غيرها إلى تعزيز منظمات ورابطات مشغلي االقتصاد  في حين  
 اعتماد خطة تنفيذ إعالن أبيدجان.   قبلالعديد من هذه المبادرات أطلقت  غير المنظم. غير أنّ 

 إضفاء السمة المنظمة على المنشآت: النهج الكاميروني 

وضعت الكاميرون خارطة طريق بغية إضفاء السمة المنظمة، 
تسجيل الحرفيين ( 1تتكون من سبعة محاور ذات أولوية هي: )

( سبل الحصول على الضمان 3( نظام الضرائب؛ )2والمنشآت؛ )
( تطوير المنشآت 5( سبل الحصول على التمويل؛ )4االجتماعي؛ )
( 7والخاصة؛ ) ( الوصول إلى األسواق العامة6واإلنتاجية؛ )

 استثارة الوعي والوصول إلى المعلومات.

يين وأصحاب حتى اآلن، ُوضع نظام من أجل تسجيل الحرف
المشاريع على نحو المركزي. ونُشرت التسميات االصطالحية 

وأتيحت برامج بناء القدرات التقنية للحرفيين  2021للمهن عام 
يحدد  2019المسجلين وأُصدر مرسوم في تشرين األول/ أكتوبر 

طبيعة وحدود العقود المخصصة للحرفيين والمنشآت الصغيرة 
عية على مستوى القاعدة الشعبية والمتوسطة والمنظمات المجتم

ومنظمات المجتمع المدني، بمعنى آخر، مشغلي االقتصاد غير 
 المنظم.

40.8% 



26  االجتماع اإلقليمي األفريقي الرابع عشر  
 استعراض منتصف المدة لخطة التنفيذ 

 
 

في هراري دورات تدريبية تتعلق   قليمي األفريقي إلدارة العملالمركز اإلوفي ياوندي    المركز اإلقليمي األفريقي إلدارة العملويوفر  
إضفاء السمة   استراتيجياتباالقتصاد غير المنظم. ونظمت عدة جماعات اقتصادية إقليمية ورش عمل من أجل تقاسم المعارف بشأن  

 المنظمة.

 االقتصاد الريفي السياسات واالستراتيجيات الرامية إلى استحداث العمل الالئق في  3-2

في المائة من إجمالي    50,5ال تزال الزراعة القطاع االقتصادي الذي يعمل فيه أكثر الناس في أفريقيا. ومثلت  
. وتعد الزراعة القطاع الرئيسي للعمالة في أفريقيا الشرقية والوسطى والغربية، لكنها ال 2020العمالة في عام  

، كانت نسبة النساء الالتي عملن في هذا القطاع تقارب  2019تعد كذلك في أفريقيا الجنوبية والشمالية. وفي عام  
العمالة غير الزراعية في المناطق الريفية.   األرقامفي المائة من الرجال. وال تشمل هذه    49في المائة مقابل    54

سط تسهم في متووفي المائة من األسر المعيشية الريفية في أفريقيا تدير منشأة غير زراعية،    42  ومن المقدر أنّ 
في المائة )النيجر(. ومعظم هذه المنشآت    36في المائة )مالوي( و   8دخل األسر المعيشية بنسب تتراوح بين  

مشاريع زراعية تجارية    عبارة عن  بعضها  إال أنّ  11غير منظمة، تعمل بصورة موسمية فقط وتولد وظائف قليلة،
 مية ووطنية كثيفة مع قطاعي الصناعة والخدمات.  في غاية التطور تورد إلى األسواق العالمية عن طريق صالت إقلي

الريفية.    19-وكشفت جائحة كوفيد المناطق  التي تواجهها  الالئق،  العمل  التحديات  عن تحديات  المطروحةوتتضمن  أمام   المشتركة 
االستثمار في الزراعة والعمالة الريفية غير الزراعية؛ االفتقار إلى   نقص انخفاض اإلنتاجية؛    :ما يلي  إطالق إمكانات المناطق الريفية

بنية تحتية مناسبة؛ تغطية ضعيفة للحماية االجتماعية؛ انتشار كبير للسمة غير المنظمة وسوء السالمة والصحة المهنيتين وظروف 
ويعد الفقر ظاهرة ريفية بشكل أساسي ويسود   ة.العمل؛ سبل محدودة أو معدومة للحصول على الخدمات، بما في ذلك الخدمات المالي

  فقر العمال، حيث أّن الدخل من الزراعة منخفض وتتكون األنشطة بشكل أساسي من زراعة الكفاف من جانب صغار المزارعين. 
رة أعم، عادة ما وغالبا  ما يكون العمال الريفيون مستضعفين، وفي حاالت عديدة، غير مشمولين بالكامل بقانون العمل الوطني، وبصو

ن غير مسموع فيما يتعلق بالتنمية الريفية والتنمية االقتصادية  يتكون حقوقهم غير محققة أو مصونة. وغالبا  ما يكون صوت العمال الريفي
كاهل  على  إضافية  بضغوط  المناخ  وتغير  الطبيعية  الموارد  واستنفاذ  النزاعات  وتلقي  سواء.  حد  على  نطاقا   األوسع    واالجتماعية 
االقتصادات الريفية. وعلى الرغم من ذلك، يتمتع االقتصاد الريفي بإمكانات هائلة من أجل تحقيق النمو االقتصادي واستحداث الوظائف 

تنشيط االقتصادات الريفية وجعل المناطق الريفية أكثر جاذبية   ي الواقع، إنّ ف  وتعزيز العمل الالئق في حال وضعت السياسات المناسبة. 
على نحو القتصادات الريفية  لانتعاش    للتوصل إلىمان أن تكون فرص العمل الريفية الالئقة حقيقة واقعة ستكون ضرورية  للشباب وض

 وراء الركب. ا  ال يترك أحدوقادر على الصمود، شامل ومستدام 

األفريقية، إلى تصميم استراتيجيات ودعت خطة تنفيذ إعالن أبيدجان، اعترافا  منها بأهمية العمالة الريفية بالنسبة إلى أسواق العمل  
 ا . محدود صدى  ذا النداء القى ه العمالة الريفية التي تعطي األولوية إلى نمو اإلنتاجية والتنوع االقتصادي. لكن يبدو أنّ 

 السياسات واالستراتيجيات الرامية إلى استحداث العمل الالئق في االقتصاد الريفي

 االستبيانات  
 ذات الصلة 

البلدان التي صممت  
 استراتيجيات العمالة الريفية 

 مشاركة أصحاب العمل  
 في عمليات التصميم 

 مشاركة العمال  
 في عمليات التصميم 

 مشاركة منظمة العمل الدولية  
 في عمليات التصميم 

49 18 11 7 4 
 

الحاالت،   استراتيجيات    لموفي معظم  الحكومات بصياغة  تقم 
لكنها الريفية،  للعمالة  ضمن    مكرسة  الهدف  أدرجت 

استراتيجيات أوسع نطاقا ، مثل خطط التنمية الوطنية أو سياسات  
بشأن  استراتيجية  القمر  جزر  ووضعت  الوطنية.  العمالة 
تتضمن مكونات   المحيطات(  )القائم على  األزرق"  "االقتصاد 
ريفية. وتنفذ غانا برنامج "الزراعة من أجل الغذاء والوظائف" 

د واحد" الرائدة. ويهدف صندوق العمل س  -وخطط "قرية واحدة  
االجتماعي في تنزانيا إلى تهيئة سبل عيش مستدامة عن طريق 

على غرار    ،البنى التحتية وصيانتها  تطويردعم المجتمعات في  
السدود الترابية وخطط الري. كما اعتمد البلد استراتيجية صيانة  

ها بدعم  التي وضع  ،الطرق الريفية القائمة على المجتمع المحلي

 
 انظر:   11

Christiaensen, Luc; Demery, Lionel. 2018. Agriculture in Africa: Telling Myths from Facts. Directions in Development—Agriculture and 
Rural Development; Washington, DC: World Bank. 

34.7% 

غانا: الزراعة من أجل الغذاء والوظائف 

هي حملة زراعية رائدة قامت بها حكومة  الزراعة من أجل الغذاء والوظائف
. وتتكون من خمس وحدات هي: 2017غانا، أطلقها رئيس الجمهورية عام 

الريفية؛ " الزراعة من أجل التصدير والتنمية 2" المحاصيل الغذائية؛ "1"
" تربية الحيوانات من أجل الغذاء 4" قرى تكنولوجيا البيوت الزجاجية؛ "3"

. وسيعالج البرنامج معوقات مثل خدمات المكننة الزراعية "5؛ "والوظائف
انخفاض اإلنتاجية وقلة استخدام البذار واألسمدة الجيدة وروابط السوق 

لعمل والحد من الفقر الضعيفة. ويسعى البرنامج إلى أمور منها زيادة فرص ا
، أنشأ 2020ومنتصف عام  2017عن طريق تحسين اإلنتاجية. وبين عام 

مليون  2,6برنامج الزراعة من أجل الغذاء والوظائف أو عزز ما يقارب 
 فرصة في مجال العمالة الريفية.

https://mofa.gov.gh/site/programmes/pfj
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كينيا   أنفقت  الدولية. وقد  العمل  إلى كوفيد  30من منظمة  إطار برنامجها لالستجابة  أمريكي، في  ، من أجل دعم  19-مليون دوالر 
تعزيز   200 000 إلى  ومدغشقر  بوروندي  وتسعى  الزراعية.  المشاريع  في  االنخراط  في  الصغيرة  الحيازة  أصحاب  من  مزارع 

في حين صممت إثيوبيا استراتيجية وظائف ريفية وخطة توليد   ،وسيلة من أجل تعزيز العمالة الريفية  التعاونيات الريفية باعتبارها
لعمل الالئق في المناطق الريفية بدعم من حكومة من أجل افي مدغشقر، أحرز تقدم في تفعيل خطة العمل الوطنية  و   عمالة ريفية.

ا مثالي ا يعد التوالنرويج والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.   عاون المستمر مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مدغشقر نموذج 
للتقدم المحرز في الشراكة من أجل تعزيز العمل الالئق في االقتصاد الريفي على المستوى الوطني مع إيالء اهتمام خاص لشباب 

مساهمات نقابات العمال محدودة. ودور   كونحين ت  شارك منظمات أصحاب العمل في تصميم هذه البرامج، في توغالبا  ما    الريف.
إسهامه في صياغة األطر األوسع نطاقا ، على غرار    المكتب هامشي في تصميم استراتيجيات العمالة الريفية، إال أنه يمكن القول بأنّ 

 ، تغطي أيضا  المناطق الريفية. 1تلك المدرجة في مجال العمل 

البرنامج الشامل للتنمية أنها تسهم في تنفيذ    ،أجابت على االستبيان  جماعات  ستأصل  جماعات اقتصادية إقليمية من    خمسوأوردت  
وتعميمه في االتحاد األفريقي. وتدعم مفوضية االتحاد األفريقي الدول األعضاء والجماعات االقتصادية اإلقليمية   الزراعية في أفريقيا

البرنامج  قليمية لالستثمار الزراعي وفي رصد وتتبع التقدم المحرز في تنفيذ التزامات مالبو بشأن  في صياغة خططها الوطنية واإل
أفريقيا الزراعية في  للتنمية  النسبية مع 19-في سياق أزمة كوفيدو  .الشامل  الشراكات والمزايا  الدولية من  العمل  ، استفادت منظمة 

عاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشأن برامج الفرص االستراتيجية القطرية المنظمات الدولية الرئيسية. وتشمل األمثلة الت
للنساء والشباب   الالئق  العمل  العمل المشترك مع منظمة األغذية والزراعة في ناميبيا بشأن تعزيز  أفريقيا، وكذلك  في صفوف في 

 . المزارعين  صغار

 الوظائف الخضراء واالقتصاد األزرق  3-3

وستظهر وظائف ومجموعات وظيفية جديدة، بينما تختفي ؛  العمالة  يةتحوال  في هيكل ستسبب آثار تغير المناخ
وستتأثر    أخرى أو تصبح غير قابلة لالستمرار وتضطر المنشآت إلى أن تجد سبال  بديلة لتنظيم العمل واإلنتاج.

باالنتقال نحو اقتصاد أكثر اخضرارا .    -  شخصمليار    1,5ما يعادل    -نصف القوة العاملة العالمية على األقل  

أدرجت منظمة العمل الدولية "المبادرة الخضراء" ضمن مجموعة مبادرات المئوية   ، واستنادا  إلى هذه الخلفية
مبادرة الخضراء هو جعل الجهات الفاعلة في عالم العمل  . وهدف ال2012السبع التي أطلقها المدير العام عام 

على بينة بالتحديات والفرص التي يحملها االنتقال المقبل، ومساعدتها على االضطالع بالدور النشط الذي ال بد  
 أن تؤديه في إدارة هذا التغير. كما أنها ستزيد دعم فكرة أنه ال غنى عن نُهج العمل الالئق والحوار االجتماعي 

 حقيقي. تحويليمن أجل تحقيق تغير 

الخضراء،و المبادرة  من  الدولية    كجزء  العمل  منظمة  أطلقت 
الذي يوفر، عن طريق نهج شمولي،   ئف الخضراءلوظابرنامج ا

شاملة  تنمية  تعزيز  أجل  من  التقنية  المشورة  ودعم  الريادة 
أماكن   وممارسات  المنشآت  "تخضير"  طريق  عن  اجتماعيا  

هذه الجهود فرص عمل    ستحدثالعمل وسوق العمل ككل. وت
وبناء مجتمعات مستدامة   الموارد  نجاعة  وقادرة الئق وتعزز 

وتعّرف الوظائف الخضراء  . الكربون  منخفضةود على الصمو
أو   البيئة  على  الحفاظ  في  تساهم  الئقة  "وظائف  أنها  على 
ترميمها"، سواء كانت في قطاعات تقليدية على غرار الصناعة  
والبناء، أو في قطاعات خضراء ناشئة جديدة على غرار الطاقة  

الوظائف الخضراء    استحداثويمكن    المتجددة وفعالية الطاقة.
كان   أيا   البلدان،  جميع  في  والحضرية  الريفية  المناطق  في 

فيذ إعالن أبيدجان، ضمن إطار خطة تن. ودعت  عدة مشاريع في أفريقيامستوى تنميتها االقتصادية. وينفذ برنامج الوظائف الخضراء 
وضع سياسات وبرامج متسقة من أجل انتقال عادل نحو   منهاأمور    الدول األعضاء إلى  12،فمبادرة العمل المناخي من أجل الوظائ
.  2021في نيسان/ أبريل    أطلقت في أفريقيااخي من أجل الوظائف قد  . وكانت مبادرة العمل المناقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا  

القدرات   ويجري تنفيذها من خالل مشروع "البعد االجتماعي لالنتقال اإليكولوجي في كوت ديفوار ونيجيريا والسنغال إلى جانب تنمية
من استبيان خطة تنفيذ   3-3وقد جرى تقييم حالة هذا االلتزام عن طريق السؤال  وتقاسم المعارف في النيجر والجزائر والمغرب وغانا.  

 إعالن أبيدجان. 

 
بوضع الوظائف في صميم العمل المناخي الطموح وتعزيز االنتقال العادل. وقد ترأست   2019عام    لعمل المناخياألمم المتحدة ل   قمة مؤتمربلدا  في    46تعهد     12

الدولية هذه   العمل  والمجتمع    المبادرةمنظمة  األكاديمية  الخاص واألوساط  والقطاع  االجتماعيون  والشركاء  )الحكومات  الشركاء  واسعا  من  نطاقا   وهي تضم 
 حقيق العدالة االجتماعية. المدني(. وهدف المبادرة الرئيسي هو تعزيز أوجه التآزر بين العمل المناخي وخلق الوظائف الالئقة والسعي نحو ت 

38.8% 

 ها ودور حفظ الغابات وتدهور الغاباتخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة
 وإدارتها المستدامة وتعزيز مخزون الكربون في الغابات 

 في البلدان النامية في غينيا االستوائية

خطة استثمار وطنية للفترة  2020اعتمدت غينيا االستوائية في منتصف عام 
خفض االنبعاثات ة لخطة االستثمار الوطنيأطلقت عليها اسم " 2020-2035

ها ودور حفظ الغابات وإدارتها المستدامة وتدهور الغاباتالناجمة عن إزالة 
" تكون فيها التنمية وتعزيز مخزون الكربون في الغابات في البلدان النامية

االقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية هدفين توافقيين. وقد تعهدت غينيا 
 2014بالحفاظ على غاباتها عند مستوى عام  االستوائية بموجب هذه الخطة

من أرضها، وخفض معدل تدهور غاباتها إلى النصف  %93حيث كانت تشكل 
 .%0.45بنسبة 

https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/projects/africa/lang--en/index.htm
https://www.climateactionforjobs.org/fr/
https://www.climateactionforjobs.org/fr/
https://www.climateactionforjobs.org/fr/
https://www.ilo.org/africa/whats-new/WCMS_782118/lang--en/index.htm
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.climateactionforjobs.org%2F&data=04%7C01%7Cbakird%40ilo.org%7Cef0abd9621564301822e08d9b4097379%7Cd49b07ca23024e7cb2cbe12127852850%7C0%7C0%7C637738774947924596%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Mj%2FY44Qr4%2FhqHXZtDMcR6SFCrwrJIcWXoaHqAV3MfPU%3D&reserved=0
https://www1.undp.org/content/cafi/en/home/all-news/eg-launches-redd-investment-plan.html
https://www1.undp.org/content/cafi/en/home/all-news/eg-launches-redd-investment-plan.html
https://www1.undp.org/content/cafi/en/home/all-news/eg-launches-redd-investment-plan.html
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 تصميم استراتيجيات الوظائف الخضراء

 االستبيانات  
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 الوظائف الخضراء 

 مشاركة أصحاب العمل  
 في عمليات التصميم 

 مشاركة العمال  
 في عمليات التصميم 

 مشاركة منظمة العمل الدولية  
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باإليجاب على هذا السؤال إلى استراتيجيات الحماية البيئية أو تغير المناخ األوسع نطاقا    ردتوقد أشارت البلدان القليلة نسبيا  التي  
وأوغند )اعتُ  )الكاميرون  اآلن  حتى  فقط  بلدان  صاغ  وقد  أبيدجان(،  إعالن  قبل  منها  العديد  للوظائف امد  مخصصة  استراتيجية   )

ووضعت غينيا برنامج استجابة إلى تغير المناخ وأنشأ السنغال وكالة إعادة تشجير وأدرجت مدغشقر الوظائف الخضراء  13الخضراء. 
بينما تضع زمبابوي مشروع استراتيجيتها للتنمية خفيضة االنبعاثات وأدرجت استراتيجيات   ،للعمل الالئقالثاني  القطري    ها برنامجفي  

، اعتمدت مالي سياسات تكميلية بشأن تغير المناخ وتنمية الطاقة  2021نية للتنمية. وفي أيار/ مايو  الوظائف الخضراء في خطتها الوط
بموجب اتفاقية باريس لتغير المناخ من خالل نماذج تقييم العمالة، مساهمة المحددة وطنيا  على الوقامت زمبابوي بتقييم آثار  المتجددة،

، اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخمحدثة إلى  ومساهمة محددة وطنيا  مرحلية    وقدمت نيجيريا.  الوظائف الخضراء الكاملة
. ونقحت كوت ديفوار مساهمتها المحددة وطنيا   2030بحلول عام    %20يلتزم البلد بموجبها بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة  

بط الشركاء االجتماعيون إلى حد معقول بهذه المبادرات في حين يوفر المكتب  بدعم من منظمة العمل الدولية وشركاء آخرين. وقد ارت
تحليال    )أو هو في طور إجراء(  قدرا  كبيرا  من المساعدة عن طريق برامج وطنية وإقليمية وعالمية. باإلضافة إلى ذلك، أجرى المكتب

ومدغشقر غانا كوت ديفوار وإسواتيني و فيما يتعلق بالصالت بين المناخ والبيئة والعمالة من منظور انتقال عادل في سريعا  لألوضاع
وزمبابوي  والسنغال  ونيجيريا  والنيجروناميبيا   وتنزانيا  أفريقيا  ووجنوب  األفريقي.  للجنوب  اإلنمائية  الجماعة   جيةاستراتي   وضعت 

بينما تقوم السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا بتنفيذ برنامج تغير ،  2015االقتصاد األخضر وخطة عمل في عام    إقليمية بشأن
المناخ الذي يتضمن مشاريع الزراعة الذكية مناخيا  والتي تهدف إلى بناء القدرة على الصمود وتحسين إنتاج المحاصيل استجابة لتغير  

 تدرس الجماعات االقتصادية اإلقليمية األخرى تصميم تلك االستراتيجيات في المستقبل.و المناخ.

 االقتصاد األزرق 

حفظ المحيطات ، بالحاجة إلى  2017يه  لتموز/ يو  6  الذي اعتمدته الجمعية العامة في   71/312اعترفت األمم المتحدة، في قرارها رقم  
 نصياديال و  نصياديالتحسين وصول صغار    عن طريق  مستدام لتحقيق التنمية المستدامةوالبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو  

. عالوة على ذلك، دعا القرار  ةواالقتصادي ةاالجتماعي حالتهمواألسواق، بغية تحسين  البحرية الحرفيين في البلدان النامية إلى الموارد
والنقل البحري وتربية األحياء المائية  تي تشمل مصائد األسماك والسياحة  إلى تعزيز االقتصادات المستدامة القائمة على المحيطات، ال

الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل  البحرية وتحلية مياه البحر، ال سيما بالنسبة إلى    األحيائيةالطاقة المتجددة والتكنولوجيا  مصادر  و
رى منظمة العمل الدولية أنه يجب أن يسود العمل الالئق والنمو الشامل باسم "االقتصاد األزرق". وت  . وهذا ما يعرف أيضا  البلدان نموا  

زيادة صحية المحيطات وتحسين سبل عيش البحارة وصيادي األسماك ستنشئ في نهاية المطاف وظائف   في االقتصاد األزرق، وأنّ 
 جديدة. 

ن من معايير العمل الدولية من أجل األشخاص الذين يعتمدون في رزقهم على المحيطات ين هاميوقد اعتمدت منظمة العمل الدولية معيار
هما: اتفاقية العمل البحري، وهي مجموعة شاملة من المعايير المتعلقة بظروف معيشة وعمل البحارة. وتوفر اتفاقية العمل البحري،  

المي حسب الحمولة اإلجمالية، األساس من أجل تعزيز العمل من األسطول الع % 90تمثل مجتمعة  ا  دولة عضو  98التي صدقت عليها 
  2007الالئق بصورة مشتركة من قبل صناعة الشحن البحري ومنظمات البحارة والحكومات. واتفاقية العمل في قطاع صيد األسماك،  

مليون شخص، يعملون عادة   38( تحدد المعايير الحاكمة لظروف العمل على سفن صيد األسماك، التي توفر العمالة إلى  188)رقم  
أفريقيا مهمان لضمان االستدامة االقتصادية  و  في ظروف خطرة ودون حماية كافية. وتنفيذهما في  المعيارين  التصديق على هذين 
لعاملة  . ويشمل ذلك بناء القدرات للتفتيش على السفن وسفن الصيد الوطنية واألجنبية ااإلقليمواالجتماعية والبيئية لهذه القطاعات في  

 في المياه األفريقية.

عام   برنامجا   الدولية  العمل  منظمة  أطلقت  السياق،  هذا  الجزرية   2019وفي  الدول  في  األزرق  االقتصاد  "تنمية  اسم  عليه  أطلقت 
اد أزرق شامل ي مستقبل عمل  مستدام  وانتقال  عادل  نحو اقتصفاألفريقية: العمل الالئق واالزدهار واالستدامة". وسيسهم هذا البرنامج  

قائمة على البحار؛ وتوليد طاقة متجددة مستدامة      " 2جني موارد المعيشة على نحو مستدام؛ "   "  1الكربون يشمل ما يلي: "   ومنخفض
قدرات صانعي السياسات والممارسين استدامة السياحة والتجارة والتبادل التجاري في المحيطات وما حولها. وسيوفر البرنامج بناء    "  3" 

بين الجهات الفاعلة الحكومية   الحوارحاب المصلحة من مجتمع األعمال وممثلي العمال وتدريبهم واستثارة وعيهم؛ كما سيعزز  وأص
وغير الحكومية والهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية بغية ضمان دمج استراتيجيات االقتصاد األزرق الوطنية لدى الدول الجزرية 

 لعملية الثالثية. األفريقية المختارة في ا

 
 . 2017إال أن برنامج تعزيز الوظائف الخضراء لدى الكاميرون كان قد اعتمد منذ عام   13

https://www.ilo.org/africa/whats-new/WCMS_782118/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/africa/whats-new/WCMS_782118/lang--en/index.htm
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الجزرية األفريقية يتطلب تصميم استراتيجية االقتصاد األزرق وإنشاء أطر مؤسسية و الدول  ال يزال تطوير االقتصاد األزرق في 
لهذا الغرض، نظمت منظمة العمل الدولية برامج تدريبية قصيرة تحقيقا   وطنية، فضال  عن تعزيز الخبرة الوطنية في هذا المجال. و

 Campus des Metiersتدعم إنشاء " هي  بيساو ومدغشقر وموريشيوس والسنغال، و  -  وغينياوجزر القمر    كابو فيردياألجل في  
de la Mer المتعلقة بالبحار( بالتعاون مع لجنة المحيط الهندي الوظائف" )جامعة. 

ومنظمة   ستخدامالمسلكان معا  )الوظائف الخضراء واالقتصاد األزرق( في غينيا االستوائية، حيث أطلقت وزارة العمل واالويجتمع  
األخضر    ينمن أجل تعزيز الوظائف الالئقة في االقتصاد  2021مشروعا  رائدا  عام    اإلنمائيالعمل الدولية وبرنامج األمم المتحدة  

تعزيز األنشطة كثيفة و  زرقخضر واألين األإلى تقوية نظام المعلومات وروح المبادرة في االقتصادواألزرق. ويهدف هذا المشروع  
 اليد العاملة في إدارة الغابات باإلضافة إلى اإلدارة الحيزية الساحلية والبحرية. 
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 المنشآت المستدامة  - 4

 من أجل المنشآت المستدامة  بيئة مؤاتية  4-1

الثالث   المستدامة  التنمية  المستدامة" بدعائم  "المنشآت  أي    -يرتبط مفهوم  االقتصادية واالجتماعية والبيئية، 
المنشآت  اقتصاديا  والمسؤولة اجتماعيا  والمراعية للبيئة. ويمكن أن تزدهر هذه  المستدامة  مشاريع األعمال 

تحقق   إذا  الفعال؛  المستدامة  االجتماعي  والحوار  الجيدة  السديدة  اإلدارة  وهي:  األساسية  الشروط  من  عدد 
المؤسسات والعمليات السياسية والمدنية الفعالة؛ استقرار االقتصاد الكلي واإلدارة السليمة لالقتصاد؛ مجتمع 

المعلومات واالتصاالت؛    وثقافة يدعمان المنشآت وروح المبادرة؛ وجود بنية تحتية مادية مناسبة وتكنولوجيات
االقتصادي  واإلدماج  اإلنصاف  تعزز  وآليات  قوانين  الماهرة؛  العاملة  للقوة  والتعلم  والتدريب  التعليم  توفر 

 واالجتماعي؛ ممارسات أعمال تحد من األضرار البيئية وتسعى نحو أنشطة اقتصادية حيادية الكربون.

وتعمل المنشآت في سياق سياسي واجتماعي واقتصادي وتخضع 
دعم  الضروري  من  أنه  حين  وفي  ومؤسسية.  تنظيمية  لقيود 
من   أنه  إال  األعمال،  تزدهر  كي  للمنشآت  المخصصة  التدخالت 

ة التي تعمل فيها. الضروري بالقدر نفسه النظر في البيئة الخارجي
التدخالت   وإذا لم تعالج المسائل المتعلقة بالبيئة العامة لألعمال، فإنّ 

على مستوى المنشأة لن تأتي بمفردها بنتائج مثالية من أجل تحقيق 
تنمية مستدامة. وقد أنشأ المكتب، من أجل دعم تهيئة مناخ  مؤات  

يها اسم "بيئة من أجل تنمية مشاريع األعمال، أداة تقييم أطلق عل
البلدان  من  عدد  في  تطبيقها  جرى  المستدامة"  للمنشآت  مؤاتية 

من خطة تنفيذ إعالن أبيدجان إلى تنفيذ   18األفريقية. وتدعو الفقرة  
فعال للتوصيات المنبثقة عن أداة البيئة المؤاتية للمنشآت المستدامة 

 : لوالتقييمات المشابهة لها. وقد أُحرز تقدم مرض  في هذا المجا 

 للمنشآت المستدامة   محفزةإرساء بيئة 

 االستبيانات  
 ذات الصلة 

 البلدان التي طرحت  
 إصالحات مشابهة 

 مشاركة أصحاب العمل  
 في تصميم اإلصالحات 

 مشاركة العمال  
 في تصميم اإلصالحات 

 مشاركة منظمة العمل الدولية  
 في تصميم اإلصالحات 

49 34 14 8 13 
 

وقد اتخذت البلدان تدابير متنوعة للغاية من أجل تحسين بيئة المنشآت المستدامة؛ على سبيل المثال، فتحت بوركينا فاسو مركزا  من 
مشروع أعمال كل سنة. وعلى نحو مماثل، أنشأت عدة بلدان إضافية    5000أجل إضفاء السمة المنظمة على المنشآت، ويسجل فيه  

. فقطجل تسجيل مشاريع األعمال و/أو عممت إجراءات تهدف إلى خفض مدة عملية التسجيل ليوم واحد  مراكز جامعة للخدمات من أ
واعتمدت غينيا نطاقا  واسعا  من اإلصالحات المالية والنقدية واإلدارية من أجل تسهيل أنشطة روح المبادرة، في حين أنشأت مالي 

ين العام والخاص من أجل تحليل وتحسين بيئة األعمال. وعدلت بوتسوانا قوانين  مشتركة  بين القطاعا  وجمهورية أفريقيا الوسطى لجان
اإلنتاجية. وصاغت   وطني لتنظيم  تلغي اشتراط الترخيص السنوي، في حين أعدت أوغندا فريق عمل  بحيثالتجارة والتنمية الصناعية  

متعلقة بها أو، كما في حالة جنوب أفريقيا، وزارة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأنشأت وكاالت    وطنية بشأن  عدة بلدان سياسات
استُخدم تقريره في   وقد  المستدامة؛للمنشآت    يةتؤا مبيق بيئة مامبيق، يقيّم اتحاد رابطات األعمال في موزااألعمال الصغيرة. وفي موز

( يهدف إلى تحقيق نهج منظم لممارسة الضغط والتوعية بغية التأثير في السياسات 2022-2020وضع برنامج عمل لمدة ثالث سنوات )
 واللوائح من أجل إرساء بيئة مؤاتية للمنشآت المستدامة.   اتوالتشريع

الشركاء االجتماعيين، وكذلك مكاتب منظمة العمل الدولية، في  ويشير الجدول أعاله إلى مستوى مشاركة منخفض نسبيا  من جانب  
والهيئات اتحاد النقابات   االستثناء الملحوظ هو غانا، حيث اعتمدو  .ذلك  سباب الكامنة وراءألتصميم تلك اإلصالحات، وال بد من تحليل ا

المستدامة، وأنشأت آلية تنسيق ثالثية من شأنها    منشآتالالتي تعيق إنشاء ونمو    العراقيلكيفية معالجة    بشأنالمكونة الثالثية توصيات  
جميعها التي أكملت استبيان خطة تنفيذ   توأجابت الجماعات االقتصادية اإلقليمية الس  أن تضع تدابير لتحسين بيئة األعمال في البالد.

 ألعمال. قطاع ااتية ل إعالن أبيدجان بأنها تشارك في نشر وتقاسم المعارف والممارسات الجيدة في إرساء بيئة مؤ

وعلى الصعيد القاري، تُجري مفوضية االتحاد األفريقي حوارات بشأن سياسات أصحاب المصلحة المتعلقة بصناعة السياسة التجارية، 
من أجل المشاركة في حوار أصحاب المصلحة في أفريقيا. باإلضافة إلى ذلك، تعقد مفوضية االتحاد األفريقي   مبادئ توجيهيةووضعت  

منتديات للقطاع الخاص كل سنة من أجل تسهيل الحوار وتبادل المعلومات بين القطاعين الخاص والعام. وتغطي المرحلة الثانية من 
ظم ( سياسة المنافسة ونُ 2021كانون األول/ ديسمبر    31التي ستختتم مفاوضاتها بحلول  منطقة التجارة الحرة في القارة األفريقية )
يشمل العمل التشغيلي المشترك بين منظمة العمل الدولية ومفوضية االتحاد األفريقي و  مرضية.االستثمار باعتبارها عناصر بيئة أعمال  

 اجتماعية.  ومنشآتتية وإنتاجية اؤيهدف إلى تعزيز بيئة م ،المستدامة بشأن المنشآتمسار عمل 
  

69.4% 

 فيرديإرساء بيئة محفزة للمنشآت: حالة كابو 

" بصفتها وكالة تسعى نحو Pró Empresa"أنشأت حكومة كابو فيردي 

تحسين النظام اإليكولوجي لمشاريع األعمال وتشجيع القدرة على التنافس 
والمالية. باإلضافة إلى وروح المبادرة عن طريق توفير المساعدة التقنية 

" النظام الخاص بالمنشآت الصغيرة وبالغة الصغرذلك، اعتمدت الحكومة "
الذي يهدف إلى تعزيز قدرة المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر على التنافس 

لمنظمة عليها وتنميتها. ثالثا ، طرحت الحكومة وإنتاجيتها وإضفاء السمة ا
نظام "مونوتريبوتو" وهو نظام مبسط من أجل تبسيط دفع الضرائب 
وتحصيلها من المنشآت الصغيرة. وقد أثبت هذا النظام الذي أطلق مبدئيا  
في أمريكا الجنوبية، أنه أداة فعالة من أجل إضفاء السمة المنظمة على 

ة الصغر، وكذلك من أجل توسيع نطاق تغطية المنشآت الصغيرة وبالغ
 الضمان االجتماعي.

https://proempresa.cv/index.php/pro-empresa-3
https://proempresa.cv/index.php/promocao-empresarial-3/rempe
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 إنشاء وكاالت المنشآت الصغيرة والمتوسطة  4-2

مركزية المنشآت في برنامج العمل الالئق تؤكدها حقيقة أنها موضوع إحدى مبادرات المئوية السبع التي أطلقتها منظمة العمل   إنّ 
إنشاء منصة من أجل تعاون منظمة العمل الدولية مع المنشآت تعاونا  من شأنه أن  تسعى إلى    "، التيمبادرة المنشآتهي " والدولية،  

استنتاجات   2013و  2007. عالوة على ذلك، اعتمد مؤتمر العمل الدولي في عامي  منظمةاليسهم في استدامتها وفي تحقيق أهداف  
المستدامة  تعزيز  بشأن استنتاجات  المنشآت  إلى  الالئق والوظ  بشأن، إضافة  العمل  المستدامة تحقيق  الخضراء والتنمية  )القرار   ائف 
 . ثانيا (

من تولّ  العظمى  الغالبية  الخاص  القطاع  منشآت  د 
المنشآت  سيما  ال  البلدان،  جميع  في  الوظائف 
الصغيرة  والمنشآت  والمتوسطة.  الصغيرة 
الخارجية   البيئة  إلى  باإلضافة  بحاجة،  والمتوسطة 

( خدمات 1-4القسم  انظر  المؤاتية  من  عدد  إلى   ،)
ا على  التدريب  ذلك  في  بما  وتنظيم الدعم،  إلدارة 

المشاريع والوصول إلى خدمات تنمية األعمال ذات الصلة، بما فيها سبل  
الحصول على التمويل والوصول إلى األسواق، إضافة إلى الحماية القانونية 
واستراتيجيات   القيم  تطوير سالسل  بشأن  والمشورة  المعلومات  وخدمات 

ي إلى مساعدة الحكومات  التنمية االقتصادية المحلية. ويسعى النموذج الثان
والشركاء االجتماعيين على إرساء بيئة محفزة ومؤاتية للمنشآت )بما في ذلك اإلطار القانوني والتنظيمي وسيادة القانون والحق في 

تحسين أداء األسواق والقطاعات من خالل تطوير سالسل ضمان حقوق الملكية وحيازة األرض(. ويسعى نموذج التدخل الثالث إلى  
تصاعدية من أجل "جعل األسواق تعمل لفائدة الفقراء". باإلضافة إلى ذلك، ُوضعت  ، بما في ذلك عن طريق نُهج ونظامية م متكاملةقي

استراتيجيات تنمية اقتصادية محلية بهدف دمج تنمية المنشآت في السياق المحلي. وفي العديد من بلدان العالم، أنشأت الحكومات وكاالت 
منشآت الصغيرة والمتوسطة بغية توفير خدمات الدعم تلك بأسلوب سريع ومرن. وتعترف خطة تنفيذ إعالن أبيدجان  من أجل تعزيز ال

بوجود تلك الوكاالت في العديد من الدول األفريقية، إال أنها تقترح توسيع نطاق خدماتها والفئات التي تستهدفها. ويشير الجدول أدناه 
 :وكاالت المنشآت الصغيرة والمتوسطةإلى عدد البلدان التي تعمل فيها 

 وجود وكاالت المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

 االستبيانات  
 ذات الصلة 

 البلدان التي أنشأت وكاالت  
 المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

 مشاركة أصحاب العمل  
 في تلك الوكاالت 

 مشاركة العمال  
 في تلك الوكاالت 

مشاركة منظمة العمل  
 الوكاالت الدولية في تلك 

49 33 17 12 4 
 

وفي الغالبية العظمى من الحاالت، كانت تلك المنشآت قد أنشئت قبل إعالن أبيدجان بسنوات أو حتى بقرون عديدة؛ وهي موجودة 
أفريقيا وزمبابوي على سبيل المثال(   البلدان )جنوب  إدارات بأسماء مختلفة، يتسم معظمها بطبيعة شبه حكومية، وقد أنشأت بعض 

الصغيرة والمتوسطة في موريشيوس مسجلة بصفة شركة.    حكومية مخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في حين أن وكالة المنشآت
وتوفر معظم الوكاالت الدعم لألعمال وتدريب تنظيم المشاريع وسبل الحصول على التمويل )بما في ذلك عن طريق االستثمارات 

ل الوصول إلى األسواق المحلية والدولية. ومستوى مشاركة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال العامة( وفي بعض البلدان، سب
 في إدارة وكاالت المنشآت الصغيرة والمتوسطة يبدو معقوال ، إال أن ندرة البلدان التي تلقت الدعم من المكتب في إنشاء وكاالت المنشآت

المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي أحد أكبر برامج التعاون اإلنمائي لدى منظمة   الصغيرة والمتوسطة تثير الدهشة، حيث إن تنمية
جماعات   خمس، معروف جيدا  في جميع أنحاء أفريقيا. وأبلغت  تبدأ مشروعك وتحسنه"   "كيفالعمل الدولية، وبعض منتجاتها، مثل  

إعالن أبيدجان بأنها تسهل التعاون اإلقليمي في سبيل التي أجابت على استبيان خطة تنفيذ    تالس  أصل الجماعات  اقتصادية إقليمية من
 دعم تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أقاليمها الفرعية. 

 معارف الهيئات المكونة بشأن اإلنتاجية  4-3

من التقرير الحالي على أهمية اإلنتاجية   8-1أكد القسم  
س  من أجل العمل الالئق والتنمية المستدامة. ويكر  

فيما  المكونة  الهيئات  وقدرات  لمعارف  القسم  هذا 
  حيث إنّ يتعلق بالمحفزات الرئيسية لنمو اإلنتاجية،  

ات وأصحاب العمل ونقابات العمال متحدون الحكوم
من  باعتبارها  أكبر  إنتاجية  تحقيق  نحو  سعيهم  في 

   . الرخاء مصادر

63.3% 

وكالة سيشل للمنشآت 

تعزيز أصحاب المشاريع ومساعدة  وكالة سيشل للمنشآتتدعم 
المنشآت في الخطوات األولى من دورة حياتها المهنية، وتدعم 

المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر في توسع ونمو المنشآت 
سيشل. وتقدم الوكالة نطاقا  واسعا  من أدوات التعلم اإللكتروني 
وتنفذ خطة منح رأس المال التأسيسي لصالح المنشآت المبتدئة، 

من أجل المنشآت الصغيرة  19-وأنشأت مجموعة أدوات كوفيد
د غير والمتوسطة، بما في ذلك المنشآت بالغة الصغر في االقتصا

 المنظم.

مشاركة الهيئات المكونة في تحسين اإلنتاجية: حالة بوتسوانا 

هو مركز شبه حكومي يقوده  مركز بوتسوانا الوطني لإلنتاجيةإن 
مجلس إدارة ثالثي؛ مكلف بوالية تحفيز وتوليد فكر اإلنتاجية 
وتعزيز زيادة اإلنتاجية في جميع قطاعات االقتصاد. ويضع 
المركز حاليا  لوحة متابعة ستوفر، عندما تجهز، معلومات عن 

 مؤشرات اإلنتاجية الوطنية والمؤشرات الفرعية المتعلقة بها.

22.4% 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/centenary/WCMS_480336/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_093970.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_223859.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_223859.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_223859.pdf
http://www.esa.gov.sc/
https://www.bnpc.bw/


32   األفريقي الرابع عشراالجتماع اإلقليمي  
 استعراض منتصف المدة لخطة التنفيذ 

 
 

وعلى مستوى الشركة، من الضروري تعزيز التعاون في مكان العمل بين اإلدارة والقوة العاملة بهدف ضمان تقاسم مكاسب اإلنتاجية 
في استبيان خطة تنفيذ إعالن أبيدجان ربما كان محددا    14 السؤال المتعلق بهذا الموضوع  بإنصاف بين العمال وأصحاب العمل. غير أنّ 

أكثر من الالزم فلم يفض إلى نتائج معقولة، إذ لم تجب معظم الهيئات المكونة عليه بتاتا ، في حين أشارت هيئات مكونة أخرى إلى  
قلة من الهيئات المكونة باإليجاب   ردت. ونتيجة لذلك،  8-1وع القسم  جهودها الرامية إلى تحسين اإلنتاجية بصورة عامة، وهي موض

 : على السؤال

 نظم زيادة معارف الهيئات المكونة بشأن اإلنتاجية 

 االستبيانات  
 ذات الصلة 

 البلدان التي أنشأت  
 تلك النظم 

 مشاركة أصحاب العمل  
 في تلك النظم 

 مشاركة العمال  
 في تلك النظم 

العمل  مشاركة منظمة 
 الدولية في تلك النظم 

49 11 5 6 3 
 

من أجل تسهيل الحوار بين   لجانا  مجالس أو    -بوركينا فاسو وكوت ديفوار وجيبوتي وأوغندا وزمبابوي    -وقد أنشأت قلة من البلدان  
التنافس. وأعد القليل من البلدان مراكز لإلنتاجية )انظر القسم التالي( القدرة على  الحكومة والقطاع الخاص والتعلم بشأن اإلنتاجية و

بعض منظمات   ودمجت بلدان أخرى شواغل اإلنتاجية في هيكليات موجودة أصال ، على غرار المرصد الوطني للعمالة في مالي. كما أنّ 
أصحاب العمل تجري بنفسها دورات تدريبية بشأن اإلنتاجية وتوفر خدمات المشورة لصالح أعضائها. ومشاركة المكتب في هذه الجهود 

 محدودة للغاية.

 مراكز اإلنتاجية   4-4

اإلنتاجية    إنّ  مكاسب    - زيادة  تقاسم  وضمان 
األعمال   أصحاب  بين  متساو   بشكل  اإلنتاجية 
المساهمين(   وقيمة  األرباح  )ارتفاع  والمستثمرين 

  - ارتفاع األجور وظروف عمل أفضل(  )  والعمال
تغذية  ويمكن  الفقر.  من  للحد  حيوية  بأهمية  تتسم 
الدائرة الحميدة لإلنتاجية وفرص العمل والتنمية من 

ي ابتكارات المنتجات والعمليات  خالل إعادة استثمار مكاسب اإلنتاجية ف
وتحسين المنشآت والتجهيزات واتخاذ تدابير لتعزيز المهارات وتحسين 

العاملة. القوى  المجاالت    بيئة عمل  اإلنتاجية في واحد من  وقد أدرجت 
الرئيسية الستة ذات األولوية في خطة عمل االتحاد األفريقي بشأن العمالة  

الش والتنمية  الفقر  على  باسم والقضاء  )المعروفة  أفريقيا  في  املة 
إلى اإلسراع في تنفيذ جدول    هذه  عملالخطة    وتدعو"(؛  10"واغادوغو+

والقدرة  لإلنتاجية  أفريقي  مؤشر  ووضع  لإلنتاجية  األفريقي  األعمال 
كما يشير جدول أعمال االتحاد   مجلس أفريقي لإلنتاجية.  التنافسية وإنشاء
لعام   اإلنتاجية    2063األفريقي  محركإلى  الطابع إل  ا  بصفتها  ضفاء 

الصناعي وتحسين تنافسية القارة في االقتصاد العالمي. ونتيجة لذلك، يُذكر نمو اإلنتاجية مرات عديدة في إعالن أبيدجان، في حين 
على الرغم من وجودها في الوقت الراهن   15ينبغي أن تعتمد مراكز اإلنتاجية الوطنية هذا النهج،تنص خطة تنفيذ اإلعالن على أنه " 

وباإلضافة إلى تعزيز قدرة المراكز الموجودة في أفريقيا، سيكون من المهم إنشاء مثل هذه المراكز في    في ثمانية بلدان أفريقية فقط.
 وضع مراكز اإلنتاجية هو كاآلتي:  وفي الوقت الراهن، فإنّ  ." بلدان أفريقية أخرى

 اكز اإلنتاجية البلدان التي أنشأت مر

 االستبيانات  
 ذات الصلة 

 البلدان التي أنشأت  
 تلك المراكز 

 مشاركة أصحاب العمل  
 في تلك المراكز

 مشاركة العمال  
 في تلك المراكز

مشاركة منظمة العمل  
 الدولية في تلك المراكز 

49 15 6 7 2 
 

ستة من البلدان الثمانية التي أنشأت تلك المراكز قبل إعالن    ،قائمة البلدان الخمسة عشر التي أعلنت بأنها تشغل مراكز إنتاجية  تضم
استراتيجية وطنية لإلنتاجية )وليس مركزا ( وتدير إثيوبيا تسع مؤسسات لإلنتاجية خاصة   2021أبيدجان. وصممت كوت ديفوار عام 

في غانا   إدارة التنمية واإلنتاجية  معهدن تنفذ غينيا برنامجا  وطنيا  من أجل تحسين اإلنتاجية الزراعية. وقد أُنشئ  بمنتجات معينة، في حي

 
 هل وضع البلد نظاما  يتيح زيادة معارف وقدرات الهيئات المكونة فيما يتعلق بالمحفزات الرئيسية لنمو اإلنتاجية؟   14
 من خطة تنفيذ إعالن أبيدجان.  21أن اإلنتاجية، المشار إليه في الفقرة  أي نهج منظمة العمل الدولية المتكامل بش  15

28.6% 

 أفريقيا من أجل اإلنتاجية عمومجمعية 

على  1990عام  جمعية عموم أفريقيا من أجل اإلنتاجيةتأسست 
هامش المؤتمر العالمي السابع لإلنتاجية في ماليزيا في تشرين 

؛ تضم حاليا  ثماني منظمات أعضاء. 1990الثاني/ نوفمبر 
وتسعى الجمعية، ومقرها في بريتوريا في جنوب أفريقيا، إلى 

 يلي: ما

تشجيع تنمية ثقافة اإلنتاجية في االقتصادات األفريقية؛ 
رعاية التعاون والتنسيق بين منظمات اإلنتاجية الوطنية؛ 
 تسهيل إنشاء وتطوير منظمات أو مراكز أو مؤسسات وطنية

 لإلنتاجية في جميع البلدان األفريقية؛
.تسهيل وتعزيز الهيكل الثالثي من أجل تحسين اإلنتاجية 

ون منظمة العمل الدولية حاليا  مع جمعية عموم أفريقيا من وتتعا
أجل اإلنتاجية بغية تعزيز تحسين اإلنتاجية في مالوي وزمبابوي. 

 ويمكن بكل سهولة استنساخ هذا العمل في بلدان أخرى.

https://www.mdpi.gov.gh/
https://www.pa-pa.co.za/
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الدولية. وعلى الرغم من أمشترك بين  ، في إطار مشروع  1967منذ عام   العمل  المتحدة اإلنمائي ومنظمة  مراكز   نّ برنامج األمم 
دور منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال لم يكن يذكر دائما  في االستبيانات.   اإلنتاجية يشارك فيها عادة شركاء اجتماعيون، إال أنّ 

معظم المراكز الحالية استفادت   ودور المكتب الحالي المتمثل بإطالق مراكز اإلنتاجية ودعمها محدود للغاية، لكن يجدر التذكير بأنّ 
القدرة على  برنامج    الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيان دعم منظمة العمل الدولية في بداياتها. وعلى المستوى اإلقليمي، أنشأت  م

 غرب أفريقيا.  ل المنافسة

 إعالن المنشآت متعددة الجنسية  4-5

المنشآتيوفر   المبادئ الثالثي بشأن  متعددة   إعالن 
االجتماعية والسياسة  إليه  الجنسية  عموما    )المشار 

 " الجنسيةإعالباسم  متعددة  المنشآت  إرشادات   (" ن 
تقدمها  أن  يمكن  التي  اإليجابية  المساهمة  لتعزيز 

الالئق    المنشآت العمل  لتحقيق  عملياتها  خالل  من 
من اآلثار السلبية المحتملة وحلها.    والتخفيفللجميع  
حكومات  إلى  و  الجنسيةمتعددة  والوطنية    المنشآتإلى    مبادؤهاوتتوجه  
والبلدان   العمل  أصحاب  ومنظمات  المضيفة  والبلدان  منظمات األصلية 

العمال التي تقدم إرشادات في مجاالت مثل التوظيف والتدريب وظروف 
العامة.   السياسات  وكذلك  الصناعية  والعالقات  والحياة  تستند والعمل 

العمل  الواردة في معايير  المبادئ  إلى حد كبير على  المقدمة  اإلرشادات 
مارس ا   وقد  .الدولية آذار/  في  الدولي  العمل  مكتب  إدارة  مجلس  عتمد 
الخامسة من إعالن المنشآت متعددة الجنسية بغية االستجابة   النسخة   2017

على   والتجارة  االستثمار  تزايد  فيها  بما  الجديدة،  االقتصادية  الوقائع  إلى 
دئ ويقدم اإلعالن مبا  الصعيد الدولي ونمو سالسل التوريد واإلمداد العالمية.

الناشئة عن عمليات المنشآت متعددة الجنسية وإدارتها السديدة   ،توجيهية لتعزيز اآلثار اإليجابية في المجال االجتماعي ومجال العمل
. وأشارت خطة تنفيذ 2030عام  ل  تنمية المستدامةالمن أجل تحقيق العمل الالئق للجميع، وهو هدف عالمي معترف به في برنامج  

بما في ذلك من خالل  "منظمة العمل الدولية ستواصل تشجيع التنفيذ الكامل إلعالن المنشآت متعددة الجنسية،    أنّ   إعالن أبيدجان إلى
 ترويجمن استبيان خطة تنفيذ إعالن أبيدجان على    5-4. ولهذا السبب، ركز السؤال  " الثالثية في القارة األفريقية دعم الهيئات المكونة

 .إعالن المنشآت متعددة الجنسية في أفريقيا

 إعالن المنشآت متعددة الجنسية  تعزيز

 االستبيانات  
 ذات الصلة 

البلدان التي اتخذت خطوات نحو تعزيز 
 إعالن المنشآت متعددة الجنسية 

 مشاركة أصحاب العمل  
 في تلك المبادرات 

 مشاركة العمال  
 في تلك المبادرات 

مشاركة منظمة العمل  
 الدولية في تلك المبادرات 

49 8 14 9 9 
 

معلومات عن أنشطة ال عالقة لها بتعزيز   ،عليه  واوغالبية المجيبين على االستبيان لم يجيبوا على السؤال بتاتا ، وأورد البعض ممن أجاب
وذ الجنسية.  متعددة  المنشآت  والسنغال(  ب    كرإعالن  ديفوار  )كوت  اثنان  فرنسا لدان  من  ممول  مشروع  تنفيذ  في  المشاركة 

(RAF/16/54/FRA  ا لتعزيز إعالن ماعيون أفاد ممثلو الحكومات األفريقية والشركاء االجت و.  الجنسيةمتعددة    المنشآت( مصمم خصيص 

نظمها مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية.    الجنسية،متعددة    المنشآتبأنهم شاركوا في دورات تدريبية حول إعالن  
العمال شاركوا في األنشطة الهادفة  منظمات  فقط من الحكومات ومنظمات أصحاب العمل و   ا  محدود  ا  عدد  يوضح الجدول أعاله أنّ و
بالنسبة   ةمتعددة الجنسي  المنشآتمستوى الوعي والفهم ألهمية إعالن    بشكل عام، يبدو أنّ و.  ةالمنشآت متعددة الجنسيتعزيز إعالن    إلى

جذب ياإلنتاج العالمية و  نُظممن    ا  أصبح أكثر فأكثر جزء  اإلقليم  ، على الرغم من أنّ ا  في صفوف الهيئات المكونةال يزال محدود  لإلقليم،
 الهيئات من الطلبات من    ا  متزايد  ا  داألجنبي المباشر الذي ينبغي أن يفيد العمل الالئق. وفي الوقت نفسه، يتلقى المكتب عداالستثمار  

لبناء القدرات في هذا المجال. وعالوة على ذلك، قامت ثالثة بلدان أفريقية )كوت ديفوار والسنغال وسيراليون(   اإلقليمالمكونة في  
. وأورد المركز اإلقليمي األفريقي إلدارة العمل  لمرفقه الثاني وفقا   ةمتعددة الجنسي  المنشآتنية لتعزيز إعالن وط اتصالبتعيين جهات 
 إعالن المنشآت متعددة الجنسية هو جزء من منهاج تدريب مفتشي العمل لديه.  في ياوندي أنّ 

16.3% 

 المنشآت متعددة الجنسية في سيراليونإعالن 

شارك ممثلون عن الحكومة والشركاء االجتماعيين في دورة 
تدريبية بشأن المنشآت متعددة الجنسية من تنظيم مركز التدريب 

مما أدى إلى تعيين أربع جهات اتصال وطنية الدولي في تورينو، 
 وقامتفي سيراليون.  الجنسيةمتعددة  المنشآتلتعزيز إعالن 

عمل والضمان االجتماعي نقاط االتصال الموجودة في وزارة ال
ووكالة المحتوى المحلية في سيراليون وفي منظمات أصحاب 

خطة عمل تضمنت تعميم إعالن بوضع العمال، منظمات العمل و
االستثمار في أهداف التنمية خطة في  الجنسيةمتعددة  المنشآت

بشأن المنشآت متعددة المستدامة في سيراليون؛ إنشاء وحدة 
لعمل والضمان االجتماعي؛ إدراج الترويج في وزارة ا الجنسية

في  الجنسيةمتعددة  المنشآتإلعالن منظمة العمل الدولية بشأن 
لوزارة العمل والشؤون  2022الميزانية السنوية لعام 

لتنسيق الترويج إلعالن  تقنيعمل  فريقاالجتماعية؛ إنشاء 
 في سيراليون. الجنسيةمتعددة  المنشآت

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_579896.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_579896.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_579896.pdf
https://www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/WCMS_570379/lang--en/index.htm
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  هيكل ثالثي وحوار اجتماعي فعّاالن وشامالن - 5

 بناء قدرات الهيئات المكونة   5-1

بأنه  القدرات  بناء  الدولية  العمل  منظمة  تعّرف 
والمنظمات "  األفراد  خاللها  من  يحصل  عملية 

القدرات الالزمة لوضع أهدافهم    والمجتمعات على
والحفاظ   القدرات  هذه  وتقوية  وتحقيقها  اإلنمائية 

ودور منظمة العمل الدولية في  .  الزمن" عليها عبر  
الجهود المبذولة لتنمية القدرات هو "أن تدعم، حيثما 

والمنظمات  األعضاء  للدول  المؤسسية  القدرة  بناء  ضروريا ،  ذلك  كان 
للعمال، بهدف تسهيل وضع   الممثلة  العمل والمنظمات  الممثلة ألصحاب 

مستدا تنمية  وتحقيق  ومتسقة  وجيهة  اجتماعية  فإنّ   مة".سياسة    وبذلك، 
القدرات أنها عملية داخلية يضطلع فيها المكتب بدور داعم    تنميةالقصد من  

وتميز منظمة العمل الدولية بين   تقوده أولويات هيئاته المكونة واحتياجاتها.
الفردية   المستويات  القدرات:  لتنمية  ومترابطة  متعاضدة  مستويات  ثالثة 

ويعني المستوى األول زيادة مهارات األفراد وكفاءاتهم؛ ويرّكز المستوى الثاني على زيادة   ؤاتية.والتنظيمية والناتجة عن البيئة الم
قدرة المنظمات على الوفاء بوالياتها؛ ويستدعي المستوى الثالث إجراء تحسينات في السياسات والتشريعات واللوائح ومؤسسات سوق 

 العمل والنظم المجتمعية.

، استراتيجية تنمية القدرات المؤسسية على مستوى منظمة العمل الدولية(  2019اإلدارة )آذار/ مارس  لمجلس    335وناقشت الدورة  
جميع أنشطة منظمة العمل الدولية، بما في ذلك األنشطة  واعتمدت نهجا  متكامال  من أجل إدماج جهود بناء قدرات الهيئات المكونة في 

عزيز قدرة الممولة من موارد خارج الميزانية. ولذلك دعت خطة تنفيذ إعالن أبيدجان الهيئات المكونة إلى تطبيق هذا النهج بغية ت
شاركتها النشطة في تصميم وتنفيذ بما في ذلك من خالل م  العمل على المستويين الوطني واإلقليمي،  أصحابومنظمات    منظمات العمال

 . وقد نفذت هذه التوصية إلى حد كبير:المشاريع، وكذلك في عمليات إصالح األمم المتحدة

 بناء قدرات الهيئات المكونة 

 االستبيانات  
 ذات الصلة 

 الحكومات التي عززت  
 قدرات الهيئات المكونة 

 مشاركة أصحاب العمل  
 في بناء القدرات 

 مشاركة العمال  
 في بناء القدرات 

مشاركة منظمة العمل  
 الدولية في بناء القدرات 

49 29 23 21 33 
 

وفي العديد من الحاالت، كانت تدخالت بناء القدرات تنظمها مؤسسات الحوار االجتماعي، أو باالرتباط معها، وهي موجودة في الغالبية 
(. وقد أدرجت العديد من البلدان البرامج المنتظمة لبناء قدرات 2-5العظمى من البلدان األفريقية بأسماء وأشكال مختلفة )انظر القسم  

تشارك مكاتب منظمة العمل الدولية على نحو منتظم في برامج ومكونة بصفتها ذات أولوية في البرامج القطرية للعمل الالئق؛  الهيئات ال
بناء القدرات، وفي معظم الحاالت يكون ذلك بالتعاون مع مركز التدريب الدولي في تورينو. وفي العديد من البلدان، تنظم اتحادات 

كرت مواضيع مثل لصالح المنتسبين إليها. وذُ   إعالميةأصحاب العمل الوطنية دورات تدريب أو جلسات  نقابات العمال أو منظمات  
متطلبات منظمة العمل الدولية إلعداد التقارير على نحو متكرر بصفتها مجاالت من أجل    وأالحوار االجتماعي    وأمعايير العمل الدولية  

 بناء القدرات.

كافة  جميع أنشطة منظمة العمل الدولية في  نطاق  هو شاغل شامل يتجاوز  ناء قدرات الهيئات المكونة  ب   ومن الضروري التأكيد على أنّ 
 الهيكليات  عن طريقالجهات المكونة بطريقة أو بأخرى، سواء كان ذلك    شرك جميع مشاريع التعاون اإلنمائي تقريبا  تُ والدول األعضاء.  
القطري  برنامج  التشكل عملية صياغة  وبالتالي تساهم في بناء القدرات.  هي  والتنفيذ،  اتفاقات    عن طريق  مأ  المشاريعالثالثية إلدارة  
الالئق ذاته  للعمل  القدرات.  ل  مزاولة    اورصده وتنفيذه في حد  العمل ووبناء  العمال في مجالس منظمات  مشاركة منظمات أصحاب 

في مجاالت تقنية   الهيئات المكونةالوطنية( تعزز قدرة تلك  إدارات الشركات الحكومية )على سبيل المثال صناديق الضمان االجتماعي  
 محددة.

دوراتها التدريبية عادة ما تكون محصورة بالمسؤولين   وبناء القدرات هو السبب الرئيسي لوجود مراكز إدارة العمل، على الرغم من أنّ 
 الحكوميين فقط. 

  

بناء قدرات الهيئات المكونة: حالة إسواتيني 

إسواتيني عدة مرات في تقرير هيئات  جرت اإلشارة إلى
بعضا  من قوانينها لم يكن  ألناإلشراف في منظمة العمل الدولية 

متسقا  مع صكوك منظمة العمل الدولية وقيمها. وحشدت حكومة 
إسواتيني إجراءات الحوار االجتماعي بغية إصالح هذه القوانين، 

قانون الخدمة العامة وقانون الخدمات التصحيحية وقانون  مثل
( وقانون النظام العام ومدونة  االستخدام )اإلصالح جار 
الممارسات الجيدة بشأن اإلجراءات الصناعية واالحتجاجية. 
ودعمت منظمة العمل الدولية هذه العملية دعما  قويا ، وأشركت 

بلد مشاركة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في ال
 وثيقة.

59.2% 

https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB335/ins/WCMS_673449/lang--en/index.htm
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 مؤسسات الحوار الوطني  5-2

"الحوار ي لتعبير  الدولي  العمل  مكتب  تعريف  شمل 
 االجتماعي" جميع أشكال المفاوضة أو التشاور أو
ببساطة تبادل المعلومات فيما بين ممثلي الحكومات  

بشأن مسائل ذات  العمال  أصحاب  و  العمل وأصحاب  
بالسياسة   متعلقة  مشتركة  االقتصادية  مصلحة 

أشكاال    واالجتماعية. االجتماعي  الحوار  ويأخذ 
مختلفة عديدة. فقد يتخذ شكل عملية ثالثية، تكون فيها الحكومة طرفا  رسميا   
  ة في الحوار، أو قد يشتمل على عالقات ثنائية بين ممثلي العمال واإلدار
على مستوى الشركات )أو نقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل على 

تويات أعلى(. وتتضمن اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تتسم بأهمية مس
اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة  خاصة بالنسبة للحوار االجتماعي ما يلي:  

(  135 )رقم  1971واتفاقية ممثلي العمال،    (98)رقم    1949  الجماعية، 
الثالثيةو المشاورات  المفاوضة(  144  رقم)  1976،  اتفاقية    واتفاقية 

 (. 154)رقم   1981الجماعية، 

حرية النقابية والمفاوضة الجماعية، السياق الثقافي والتاريخي واالقتصادي المؤسسات الحوار االجتماعي، القائمة على حقوق    تراعيو
والسياسي لكل بلد. وليس هناك نموذج معياري للحوار االجتماعي يمكن تطبيقه بشكل موحد على جميع البلدان أو تصديره من بلد إلى  

ا  أساسيا  من أجل ضمان تمثيل فعال في العملية آخر. ويعد تكييف مؤسسات وممارسات الحوار االجتماعي مع الوضع الوطني أمر
 ونتائجها. 

ال باألهمية  أبيدجان  إعالن  تنفيذ  خطة  تعترف  الفعال  وإذ  االجتماعي  الحوار  آليات  تحسين  إلى  دعت  فقد  االجتماعي،  للحوار  بالغة 
. وهذا ما كان يحدث وى العابر للحدودالمست وتأثير مختلف أشكال الحوار االجتماعي، بما في ذلك على والشامل، وإلى تعزيز قدرات  
معظم مؤسسات الحوار االجتماعي كانت قد أنشئت قبل اعتماد إعالن أبيدجان بمدة   الرغم من أنّ   على في معظم البلدان األفريقية،  

 طويلة:

 مؤسسات الحوار االجتماعي 

 االستبيانات  
 ذات الصلة 

البلدان التي أنشأت مؤسسات  
 االجتماعي الحوار 

استجابات أصحاب العمل  
 المتعلقة بتلك المؤسسات 

استجابات العمال المتعلقة بتلك  
 المؤسسات 

منظمة العمل   الذي قدمته دعمال
 إلى تلك المؤسسات  الدولية 

49 44 31 27 26 
 

وهناك تنوع غني في الترتيبات المؤسسية واألطر القانونية والتقاليد والممارسات الخاصة بالحوار االجتماعي في جميع أنحاء القارة: 
الوسطى   أفريقيا  جمهورية  ثالثية   توجيهيةلجنة  وضعت  واالنتعاش   وطنية  االجتماعي  االستقرار  بشأن  الوطني  االتفاق  عن  منبثقة 

، على سبيل المثال ال مجلس العمل االقتصادي واالجتماعي، ولدى تنزانيا  مفوضية العمل االستشاريةمبيق  ا؛ ولدى موزاالقتصادي
الحصر. وأبلغت ثالثة بلدان )الجزائر وموريتانيا وجنوب السودان( بإقامة أو تنشيط هيكليات الحوار االجتماعي أثناء فترة خطة تنفيذ  

هيكليات الحوار االجتماعي قائمة، لكنها إما متوقفة عن    رية الكونغو الديمقراطية وغينيا( بأنّ )جمهو  اثنان   أبلغ بلدان وإعالن أبيدجان؛  
منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال تشارك فيها  مؤسسات الحوار االجتماعي جميعها ثالثية، فإنّ  . وفي حين أنّ خاملةالعمل أو 

مكاتب منظمة العمل الدولية على تواصل    ذكر ذلك في استبيان خطة تنفيذ إعالن أبيدجان. وبالمثل، فإنّ على نحو منتظم، حتى لو لم يُ 
 دائم بتلك الهيكليات، وقد استفادت معظمها من دعم منظمة العمل الدولية فيما مضى.  

الجماعة االقتصادية لدول وتشارك مراكز إدارة العمل بصورة طبيعية في أنشطة بناء القدرات المتعلقة بالحوار االجتماعي. وأنشأت  
أفريقيا للحوار    غرب  إقليميا   األفريقيوأنشأت  ،  االجتماعيمنتدى  للجنوب  اإلنمائية  الثالثي،    الجماعة  والعمل  العمالة  وهناك قطاع 

التي أجابت على استبيان    الست  من الجماعات االقتصادية اإلقليمية  خمسلدى  ومنظمات عمال إقليمية فرعية    منظمات أصحاب عمل
 خطة تنفيذ إعالن أبيدجان. 

  

 االجتماعي في تونس: دعم المكتبالحوار 

اعترفت لجنة جائزة نوبل بالمساهمة الهائلة للحوار االجتماعي 
في إرساء السالم واالستقرار في تونس، عندما منحت جائزة 

، الذي رباعي الحوار الوطني التونسيل 2015نوبل للسالم عام 
يضم شركاء اجتماعيين دون الحكومة. وقد أنشئ مجلس حوار 

. وخالل الفترة التي شملها التقرير، 2017اجتماعي ثالثي عام 
 س عن طريق ما يلي:قام المكتب بتعزيز المجل

 تنفيذ نظام تصويت إلكتروني ونظام إدارة وثائق إلكتروني
 )أجهزة وبرمجيات(؛

وضع خطة اتصاالت شاملة لصالح المجلس؛ 
 خطة لبناء قدرات أعضاء وموظفي المجلس، مع التركيز

على معايير العمل بهدف تعزيز عمل اللجان التقنية الست 
 التابعة للمجلس.

87.8% 

https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_415163/lang--ar/index.htm
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 نطاق الحوار االجتماعي  5-3

يغطي التفاعل بين ممثلي الحكومات والعمال   " الحوار االجتماعي" مصطلح    (، فإنّ 2-5كر أعاله )القسم  وفقا  لما ذُ 
ة. وبالتالي فهو غير  واالجتماعي  االقتصاديةذات مصلحة مشتركة متعلقة بالسياسة  وأصحاب العمل بشأن مسائل  
 فحسب، بل إنه يشمل ما يلي: واالستخداممحصور في مسائل العمل 

  لة المختلفة؛المفاوضات والمشاورات وتبادل المعلومات فيما بين الجهات الفاع 
 المفاوضة الجماعية بين ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال؛ 
  منع النزاعات وتسويتها؛ 
 الحوار االجتماعي الثالثي بشأن مسائل السياسة االقتصادية واالجتماعية؛ 
  .صكوك الحوار االجتماعي األخرى، بما في ذلك االتفاقات اإلطارية الدولية 

الحوار   مؤسسات  تعمل  األفريقية،  البلدان  من  العديد  وفي 
الم مع  جنب  إلى  جنبا   االجتماعية  االجتماعي  جالس 

االضطالع  جانب  إلى  تشمل،  التي  الوطنية،  واالقتصادية 
بوالية أوسع نطاقا  من مسائل العمل، منظمات أصحاب العمل 

 هذه ومنظمات العمال أيضا . وعلى المستوى القاري، شكلت  
في أفريقيا، المجالس اتحاد المجالس االجتماعية واالقتصادية  

عام   تأسس  دولة عضوا     19اليا  من  ويتكون ح  1994الذي 
الفرنسية. باللغة  ناطق  "   أغلبها  أيضا   الدولية  وهناك  الهيئة 

االجتماعي الحوار  أجل  من  الفرنسية  باللغة  وهي الناطقة   "
   بلدا  أفريقيا  ناطقا  باللغة الفرنسية. 20عبارة عن شبكة تضم  

وسعى استبيان خطة تنفيذ إعالن أبيدجان إلى تقييم المدى الذي 
للحوار   الوطنية  اآلليات  أو  المؤسسات  والية  فيه  تغطي 
االجتماعية  بالتنمية  المتعلقة  المجاالت  كل  االجتماعي 
البلدان،   واالقتصادية. وكان هذا هو الحال في عدد كبير من 

 كما يوضح الجدول أدناه:

 نطاق مؤسسات الحوار االجتماعي 

 االستبيانات  
 ذات الصلة 

 البلدان التي تغطي فيها مؤسسات  
الحوار االجتماعي كل المجاالت  

 االجتماعية واالقتصادية 

عدد أصحاب العمل الذين  
 أجابوا على هذا السؤال 

عدد العمال الذين أجابوا  
 على هذا السؤال 

الدعم الذي قدمته منظمة العمل  
 الدولية في هذا المجال 

49 30 18 17 13 
 

ستغطي في المستقبل مسائل اجتماعية واقتصادية الوطني  هيكلية الحوار االجتماعي    إضافيان )ليبيريا وجنوب السودان( بأنّ وأفاد بلدان  
مفوضية العمل   مبيق، فإنّ االمجلس االجتماعي واالقتصادي الموجود لديها خامل، أما في موز  أوسع نطاقا . وأشارت كابو فيردي إلى أنّ 

تشمل كل المجاالت المتعلقة بالتنمية االجتماعية واالقتصادية، لكنها عمليا  تركز على مسائل العمل فقط. وتدعم    االستشارية تتمتع بوالية
كل قرار في الميادين    منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال بصورة عامة توسيع نطاق مؤسسات الحوار االجتماعي، حيث إنّ 

لم العمل. وتقدم مكاتب منظمة العمل الدولية دعما  متعدد األوجه إلى هيكليات الحوار االجتماعية واالقتصادية له أثر مباشر على عا
 االجتماعي، يكون في أغلب األحيان عن طريق الدراسات والخدمات االستشارية.

  

59.2% 

 الحوار االجتماعي في جنوب أفريقيا: دور المجلس الوطني 
 للتنمية االقتصادية والعمل

بوالية شاملة  المجلس الوطني للتنمية االقتصادية والعمل في جنوب أفريقيايتمتع 
تغطي المسائل االقتصادية ومسائل العمل والتنمية؛ ويتكون المجلس من أربع 
غرف )التمويل العام، الصناعة، التجارة، سوق العمل، التنمية( ويسعى نحو 

 تحقيق الوالية التالية:

 تعزيز أهداف النمو االقتصادي والمشاركة في صناعة القرار االقتصادي
 ؛واإلنصاف االجتماعي

 الوصول إلى توافق وإبرام االتفاقات بشأن مواضيع تتعلق بالسياسة
 االجتماعية واالقتصادية؛

 النظر في جميع التغيرات الهامة على السياسة االجتماعية واالقتصادية
 وسياسة العمل قبل تنفيذها أو تقديمها إلى البرلمان؛

 االجتماعية واالقتصادية.تشجيع صياغة سياسة منسقة بشأن المسائل 
 ويضم المجلس ممثلين عن الحكومة وأصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني.

http://www.ucesa.africa/ar/
http://www.ucesa.africa/ar/
http://www.ucesa.africa/ar/
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 إدماج المجموعات المهمشة في عمليات الحوار االجتماعي 5-4

  2004لعام   16 خلُص تقرير مؤتمر العمل الدولي
والمنظمات   الحكومات  عاتق  على  "تقع  أنه  إلى 
المسؤولية   وللعمال  العمل  ألصحاب  الممثلة 
المشتركة عن ضمان مشاركة ممثلي المجموعات  
قدر   وثيقة  مشاركة  وتهميشا   استضعافا   األكثر 
اإلمكان في صياغة وتنفيذ التدابير التي ينبغي أن 

 ".يكونوا هم المستفيدين الرئيسيين منها 

في المائة من   15ويشكل األشخاص المعوقون ما يقدر بمليار شخص، أو  
و العالم.  أنّ   80سكان  بيد  العمل.  سن  في  منهم  المائة  األشخاص   في 

ومادية  سلوكية  عقبات  يواجهون  المعوقات،  النساء  سيما  ال  المعوقين، 
العمل، وال    كبيرة  ومعلوماتية الفرص في عالم  تحول دون مساواتهم في 

 مناقشة مشاغلهم بصورة دائمة في هيكليات الحوار االجتماعي.  تجري 

الحوار االجتماعي الموسع   مؤسسات الحوار االجتماعي؛ غير أنّ تكون مصالح الشباب على رأس قائمة أولويات    ماوبالمثل، نادرا   
( وبصورة عامة، من أجل أي سياسة  3-2الذي يضم ممثلين عن الشباب هو شرط مسبق من أجل خفض عدم مواءمة المهارات )القسم  

 والتدريب المهني.  أو استراتيجية تتعلق بالمهارات

والعمال في االقتصاد غير المنظم، الذين يشكلون الغالبية العظمى من القوة العاملة في    تصاديةوحدات االقالجهات الفاعلة وال  وثالثا ، إنّ 
مثل ت البلدان    هذه   منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في  أفريقيا، مستبعدون من الحوار االجتماعي في العديد من البلدان، ألنّ 

 (. 6-5ا بدأ التواصل مع االقتصاد غير المنظم، كما هو مشار إليه في القسم  )على الرغم من أّن الكثير منه حصريا   القطاع المنظم

توفير التمثيل الفعال لمصالح الشباب والمعوقين والجهات الفاعلة  وهذا هو السبب الذي دعت من أجله خطة تنفيذ إعالن أبيدجان إلى  
عن المناقشة   2018وقرار عام   204الحوار االجتماعي، ضمن إطار التوصية رقم   في االقتصاد غير المنظم في مؤسسات وعمليات

 اتخاذ إجراءات إيجابية في هذا المجال:   بلدان عديدة. وقد أبلغت المتكررة الثانية بشأن الحوار االجتماعي والهيكلي الثالثي

 تمثيل المجموعات المهمشة في مؤسسات الحوار االجتماعي 

 االستبيانات  
 ذات الصلة 

 البلدان التي تدرج هذه المجموعات  
 في مؤسسات أو عمليات  

 الحوار االجتماعي 

عدد أصحاب العمل الذين  
 أجابوا على هذا السؤال 

عدد العمال الذين أجابوا  
 على هذا السؤال 

الدعم الذي قدمته منظمة العمل  
 الدولية في هذا المجال 

49 31 15 17 11 
 

في العديد من الحاالت إلى وجود وكاالت عامة تقدم الدعم إلى الشباب أو األشخاص المعوقين أو الجهات أشارت  الحكومات    أنّ غير  
هذه المجموعات ممثلة في هيكليات الحوار االجتماعي. وأورد عدد من    ال يعني ذلك بالضرورة أنّ والمنظم؛    غير  الفاعلة في االقتصاد

وتضمن بالتالي معالجة شواغلها من   ب العمل ومنظمات العمال الموجودة تمثل مصالح المجموعات المهمشةمنظمات أصحا  البلدان أنّ 
أجابت بعض البلدان على جزء فقط من سؤال خطة تنفيذ إعالن أبيدجان، مشيرة إلى إشراك الشباب فقط خالل الحوار االجتماعي. و

تصاد غير المنظم فقط، لكن ليس المجموعات الثالث معا . وفي النهاية، أجابت أو األشخاص المعوقين فقط أو الجهات الفاعلة في االق
  كانت مجاال  مواضيعيا  للحوار االجتماعي. ومرة أخرى، ال يعني ذلك أنّ   (على سبيل المثال)مسألة اإلعاقة هذه،    بعض البلدان بأنّ 

كما ذكرت منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال   األشخاص المعوقين يشاركون على نحو نشط ومباشر في الحوار االجتماعي.
مرارا  بأنها تمثل مصالح المجموعات المهمشة، لكن دون ذكر ما إذا كانت هذه المجموعات ممثلة على مستوى ريادة المنظمات. غير 

، على سبيل لحوار االجتماعيفي عمليات ا  أحيانا    في البلدان التي توجد فيها هيئات وطنية جامعة لتلك المجموعات، فإنها تُدرج  أنه
على أهمية بناء المنظمات في صفوف الشباب   ذلك. ويؤكد  المثال في المجلس الوطني للتنمية االقتصادية والعمل، في جنوب أفريقيا

فإنّ  اإلقليمية،  االقتصادية  الجماعات  المنظم. وعلى مستوى  االقتصاد غير  في  الفاعلة  والجهات  المعوقين  ت المجموعا  واألشخاص 
المهمشة غير ممثلة بشكل كاف  في عمليات الحوار االجتماعي اإلقليمي و/أو منظمات الشركاء االجتماعيين اإلقليمية، وقد يعزى ذلك 

 تمثيلية على المستوى اإلقليمي الفرعي.   هيكلياتهذه المجموعات لم تضع بعد  )بصورة جزئية( إلى أنّ 

 
 . ILC.92/III/1B. الوثيقة النهوض بالعمالة: السياسات والمهارات والمنشآت. 2004، مكتب العمل الدولي  16

61.2% 

 :الحوار االجتماعي والجهات الفاعلة في االقتصاد غير المنظم
 حالة بوركينا فاسو

الحال في العديد شكلت الجهات الفاعلة في بوركينا فاسو، كما هو 
من البلدان األفريقية، أشكاال  متنوعة من الرابطات والمجموعات 
المهنية. وقد أنشأت هذه المجموعات المجلس الوطني لالقتصاد 

عضو  وفرع  إقليمي  في  10 000غير المنظم، الذي يضم حاليا  
إقليما .  13كل األقاليم اإلدارية في بوركينا فاسو، البالغ عددها 

جلس عضو في منظمة أصحاب العمل في البلد، وبالتالي فهو والم
يمثل مصالح الجهات الفاعلة في االقتصاد غير المنظم في 

 مؤسسات الحوار االجتماعي.
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 إدارات العمل على المشاركة في الحوار االجتماعي  ة قدر 5-5

 في الحوار االجتماعي، سواء كان ثالثيا  أم ثنائيا ، هما:  رئيسيينتضطلع إدارة العمل بدورين 

 بموجب معايير العمل الدولية، تقع على عاتق إدارات العمل مسؤولية تعزيز تعزيز الحوار االجتماعي :
أن يكون ذاك التشاور منتظما  وفعاال .   لضمانالجتماعيين واتخاذ التدابير المناسبة  التشاور مع الشركاء ا

الشركاء  مشاركة  وتعزيز  بهدف ضمان  الوطني  السياق  محددة ضمن  إجراءات  تقترح وضع  وهي 
كما أنها تدعم الحوار الثنائي واالجتماعي بين أصحاب العمل والعمال ومنظماتهم بما في  االجتماعيين.  

 وتسويتها.  ذلك من خالل إنشاء آليات لمنع النزاعات العمالية
 تضطلع إدارة العمل بأدوار متنوعة، بما في ذلك دور صاحب العمل في القطاع  تأدية دور طرف في الحوار االجتماعي :

التبادالت وإيجاد   الدعم لسياساتها العام. وال بد من أن تشارك إدارة العمل في الهيكل الثالثي بصفة شريك، بهدف تشجيع 
وإجراءاتها. ويتضمن محتوى الحوار االجتماعي كل المسائل المرتبطة بمجاالت نشاط إدارة العمل على المستوى الوطني.  

تنطوي تحديدا  على إنشاء هيئات تشاورية ملحقة    أن  إدارة العمل المتعلقة بالتشاور على المستوى الوطني  جراءاتإلوينبغي  
 إضافة إلى إنشاء أمانات بغية ضمان االستدامة واألداء الفعال. بالهيكليات الوزارية، 

فإنّ   ولغرض المهام،  )البشرية والمادية والمالية(،    تأدية هذه  الالزمة  الموارد  إلى  العمل بحاجة  التقنية باإلإدارات  القدرة  إلى  ضافة 
عليه، تؤكد خطة تنفيذ إعالن أبيدجان على الحاجة إلى  المناسبة من أجل إطالق عمليات الحوار االجتماعي وإدارتها والمشاركة فيها. و

بالموارد الكافية ولديها قدرات على حل المشكالت والتماس الحلول الوسطى ومؤسسات   ومزودةعمل فعالة   إداراتضمان وجود " 
 ". وقد اتخذ العديد من البلدان األفريقية خطوات في هذا االتجاه:  قوية للحوار االجتماعي

 تعزيز قدرة إدارات العمل في مجال الحوار االجتماعي 

 االستبيانات  
 ذات الصلة 

قدرات الحوار  البلدان التي عززت 
 االجتماعي لدى إدارات العمل

عدد أصحاب العمل الذين  
 أجابوا على هذا السؤال 

عدد العمال الذين أجابوا  
 على هذا السؤال 

الدعم الذي قدمته منظمة العمل  
 الدولية في هذا المجال 
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وفي معظم الحاالت، نظمت الحكومات دورات تدريبية قصيرة المدة 
العمل، أو سهلت مشاركة هؤالء   إدارات    الموظفين لفائدة موظفي 

المركز في الدورات التدريبية التي وفرتها أطراف ثالثة، بما في ذلك  
العمل  إلدارة  اإلقليمي  و  األفريقي  ياوندي  األفريقي في  المركز 

الع إلدارة  التابع   ملاإلقليمي  الدولي  التدريب  ومركز  هراري  في 
بلدان   بضعة  زادت  وقد  تورينو.  في  الدولية  العمل  لمنظمة 
بعضها  وأعاد  العمال،  إلدارات  المكرسة  الميزانية  مخصصات 
هيكلة تلك الخدمات وجعلها أكثر فعالية. ودعا الشركاء االجتماعيون  

ات أقوى وأكثر الذين أجابوا على هذا السؤال عموما  إلى توفير خدم
فعالية إلدارات العمل. ومركزا إدارة العمل اإلقليميان )في ياوندي 

الجهود   تلك  إلى   الراميةوهراري( منخرطان على نحو وثيق في 
 بناء القدرات. 

  

63.3% 

 في هراري المركز األفريقي اإلقليمي إلدارة العمل 

 1974عام  في هراري المركز األفريقي اإلقليمي إلدارة العمل أنشئ
وهو ثمرة مشروع إدارة عمل مشترك بين منظمة العمل الدولية وبرنامج 

إلى منظمة إقليمية  1982األمم المتحدة اإلنمائي وقد جرت ترقيته عام 
ي إلى هراري. ويشمل من نيروب 1986نقل مركزها الرئيسي عام 

المركز كل البلدان األفريقية الناطقة باللغة اإلنكليزية، ويمارس أنشطة 
بناء القدرات لصالح وزارات العمل والوزارات المرتبطة بها، إضافة 
إلى منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال وغيرها من أصحاب 

ة المستدامة. كما المصلحة الوطنيين والدوليين دعما  للعمل الالئق والتنمي
 يقدم خدمات البحوث واالستشارات. 

، وافق مجلس إدارة المركز على استراتيجية إعادة تنظيم 2017وفي عام 
شاملة قام مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية بتقييم ما 

. ومن بين نتائج التقييم التي تم التوصل إليها 2021أحرزت من تقدم عام 
إلى التركيز في هراري بحاجة  المركز األفريقي اإلقليمي إلدارة العملأّن 

 أكثر على المنصات الرقمية وخدمات التدريب الرقمية.

https://arlac.co.zw/
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 االقتصاد غير المنظم والشركاء االجتماعيون 5-6

االقتصاديُ  في  الناس  االجتماعي  غير  ستبعد  الحوار  من مؤسسات  العالم،  أنحاء  جميع  في  عمليات و  المنظم، 
عنه،  مستقل في العمل والتعبير  صوتوتوخيا  لضمان  .  أو يعانون من نقص تمثيلهم فيها  المفاوضة الجماعية

  وأصحاب  ويقوم األمن التمثيلي في العمل على حرية العمال.  يحتاج العمال وأصحاب العمل إلى أمن تمثيلي
أو   انتقامفي تشكيل منظمات من اختيارهم واالنضمام إليها دونما خوف من    والعاملين لحسابهم الخاص  العمل
األساسية.و  ]...[ تهديد. اإلنسان  حقوق  من  حقا   التنظيم  وحق  النقابية  الحرية  تمكيني حق    أيضا  وهي   تشكل 
العمل  ُحرموإذا   .أساسي التنظيم فسيحرمون من الحصول على مجموعة من   من  العمال أو أصحاب  إمكانية 

 17. الحقوق األخرى في العمل

المتمثل في أنّ  إلى    والواقع  المنظم يعمل فيه ما يصل  العاملة    90االقتصاد غير  القوة  المائة من  البلدان    الوطنيةفي  العديد من  في 
ل من أجل الوصول إلى االقتصاد غير المنظم. ويتيح تنظيم العمال  األفريقية يفرض حافزا  على نقابات العمال ومنظمات أصحاب العم

زيادة قوتهم العددية والنقابية. وفي الماضي، حصرت معظم منظمات أصحاب   ،الشركاء االجتماعيين  لمنظماتفي االقتصاد غير المنظم  
العمل ومنظمات العمال عضويتها وخدماتها في االقتصاد المنظم، لكن اليوم يرحب العديد منها بأعضاء من االقتصاد غير المنظم أيضا .  

مشاركة االقتصاد غير المنظم في منظمات أصحاب من استبيان خطة تنفيذ إعالن أبيدجان بهدف قياس مدى    6-5وقد صيغ السؤال  
 العمل ومنظمات العمال المنظمة. 

 مشاركة االقتصاد غير المنظم في منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال 

 االستبيانات  
 ذات الصلة 

 البلدان التي تستطيع فيها الجهات  
الفاعلة في االقتصاد غير المنظم  

 االجتماعيين االنتساب إلى الشركاء 

 منظمات أصحاب العمل  
 التي تقبل أعضاء  

 من االقتصاد غير المنظم 

نقابات العمال التي تقبل  
 أعضاء من االقتصاد  

 غير المنظم 

الدعم الذي قدمته منظمة العمل  
الدولية من أجل تسهيل عضوية  

 االقتصاد غير المنظم 

49 15 17 25 19 
 

السؤال   أصحاب    أكثر  6-5وكان  بمنظمات  صلة 
 الحكومات، وبالتالي فإنّ   منهاالعمل ومنظمات العمال  

باألمر  ليس  عليه  أجابت  التي  الحكومات  عدد  قلة 
على   أجابت  التي  الحكومات  أشارت  وقد  المفاجئ. 
السؤال إلى أنه من الناحية القانونية، كان متاحا  أمام  
االقتصاد غير المنظم االنضمام إلى منظمات الشركاء  

  جميع ة على  منذ طبق مبدأ الحرية النقابي  االجتماعيين
ثالث   االجتماعيون  الشركاء  ويستخدم  العمال. 
استراتيجيات من أجل التفاعل مع الجهات الفاعلة في  

   هي: ،االقتصاد غير المنظم

  يمثل بعضها مصالح االقتصاد غير المنظم إزاء مصالح الدولة أو أطراف ثالثة لكن دون توسيع نطاق العضوية ليشمل الجهات
 غير المنظم بحد ذاتها؛الفاعلة في االقتصاد 

  في منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال الموجودة؛ المنظميدرج بعضها الجهات الفاعلة في االقتصاد غير 
  المنظم.  غير و/أو القطاعية في االقتصاد الوطنيةيوسع بعضها نطاق العضوية ليشمل المنظمات 

ل عضويتها في منظمات أصحاب ت جامعة لالقتصاد غير المنظم، ويسهّ ويدعم العديد من مكاتب منظمة العمل الدولية إنشاء منظما
العمل ومنظمات العمال. وعلى سبيل المثال، تُحتسب منظمات االقتصاد غير المنظم ضمن عضوية اتحادات نقابات العمال في بنن 

  ضم زامبيا وزمبابوي وبلدان أخرى. وت مبيق وناميبيا ونيجيريا ورواندا وسيراليون وتنزانيا وتوغو وأوغندا واوغانا ومالوي وموز
 األعمال غير المنظمة ضمن صفوفها.   قطاعات منظمات أصحاب العمل في غانا وكينيا
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  :الجهات الفاعلة في االقتصاد غير المنظم والشركاء االجتماعيون 
 حالة ناميبيا

ورحب به  2017والتجار غير المنظمين في ناميبيا عام جرى تسجيل اتحاد عمال شيبين 
كعضو في مؤتمر نقابات العمال في ناميبيا. ومن بين األولويات الموجودة على رأس قائمة 

 االتحاد توسيع نطاق الحماية االجتماعية لتشمل العاملين في االقتصاد غير المنظم.

وتمثل منظمة القطاع غير المنظم في ناميبيا مشاريع األعمال غير المنظمة. وهي ليست 
 2015عام  مذكرة تفاهمعضوا  في اتحاد أصحاب العمال في ناميبيا، لكنها وقعت معه 

مة القطاع غير المنظم في ناميبيا في أي يتعهد بموجبها اتحاد أصحاب العمل بدعم منظ
 مفاوضات مع السلطات الوطنية والمحلية بغية تحسين بيئة األعمال ألعضاء المنظمة.

https://neweralive.na/posts/nef-niso-sign-mou
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 توفير الحماية االجتماعية وحماية العمل للجميع  - 6

األفريقية في توسيع نطاق الحماية االجتماعية لتشمل الجميع، بما في ذلك من التقرير التقدم الذي أحرزته البلدان    6يستعرض الفصل  
عن طريق برامج التحويل النقدي. ويتضمن ذلك تصميم استراتيجية إقليمية من أجل تسريع تغطية الحماية االجتماعية في أفريقيا، التي 

  % 17,4من تغطية الحماية االجتماعية في أفريقيا من نسبة    . وسيزيد البرنامج اإلقليمي2021أطلقت رسميا  في تشرين الثاني/ نوفمبر  
 . 2025 عام بحلول  %40الحالية إلى نسبة 

 في أفريقيا.  حال سياسات هجرة اليد العاملةفي أيضا   6الفصل وينظر 

 توسيع نطاق الحماية االجتماعية لتشمل االقتصاد غير المنظم 6-1

ال بد من إدراج حق الجميع في الحصول على الحماية  
وفي  الوطنية  والقوانين  السياسات  في  االجتماعية 
األطر العالمية واإلقليمية بغية الحد من الفقر وانعدام 

هذه    المساواة لمثل  والسماح  االجتماعي  واالستبعاد 
بمثابة تكون  أن  اجتماعي   الحماية  آلي  مثبت 

في المائة   76حوالي   يُستبعد. لكن لألسف، واقتصادي
من السكان األفريقيين من التغطية الصحية القانونية، مع وجود نسبة أعلى  

قارنة في المائة( م  84من عدم التغطية في أفريقيا جنوب الصحراء ) بكثير
مواطن العجز في الحماية االجتماعية هي  و 18.في المائة(  42)  بشمال أفريقيا

، الذي تعمل فيه الغالبية العظمى من  غير المنظم أكبر ما تكون في االقتصاد
البلدان  عدد كبير من    زاد القوة العاملة األفريقية. واستنادا  إلى هذه الخلفية،

جه من  األخيرة  السنوات  في  الضمان  األفريقية  تغطية  نطاق  لمد  ودها 
ليشمل العاملين في االقتصاد غير المنظم وسكان الريف من خالل  االجتماعي

المبادرات من  االجتماعية طائفة  الحماية  أرضيات  إنشاء  ذلك  ويتضمن   .
ج األشغال العامة الوطنية وبرامج التحويل النقدي المشروطة و/أو غير المشروطة واستحداث تغطية التأمين الصحي الشامل وبرام

التقاعد    خططالعاملين لحسابهم الخاص، بصورة طوعية، في    إدراجعن العمل، وفي بعض البلدان،    ينالذي يستهدف الشباب العاطل
البطالة. ومن ضمن هذه المبادرات، كان إطالق التغطية الصحية للجميع )تغطية التأمين الصحي الشامل( هو   ضد  تأمينالالوطني و/أو  

تغطية وكفاية وإدارة نُظم الحماية االجتماعية، بما في ذلك أكبر قدر من التقدم. ودعت خطة تنفيذ إعالن أبيدجان إلى تحسين  من حقق  
من    1-6. وقد جرى تقييم حال هذه التوصية عن طريق السؤال  المنظم تجاه العمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد غير

   يدجان:استبيان خطة تنفيذ إعالن أب

 توسيع نطاق الحماية االجتماعية لتشمل االقتصاد غير المنظم 

 االستبيانات  
 ذات الصلة 

 البلدان التي اتخذت  
 خطوات في ذاك االتجاه 

 مشاركة منظمات  
 أصحاب العمل 

 مشاركة نقابات  
 ل االعم

الدعم الذي قدمته منظمة  
 العمل الدولية 
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ووفقا  للجدول أعاله، بذل عدد كبير من البلدان األفريقية جهودا  من أجل توسيع نطاق تغطية نظم وخطط ومؤسسات الحماية االجتماعية 
االقتصاد غير المنظم، أو صممت برامج خاصة لهم. وقد أشار العديد من الحكومات إلى برامج    ن في مشغليالو  العاملينالحالية لتشمل  
التي تستفيد منها بعض فئات الجهات الفاعلة في االقتصاد غير المنظم، واعتمد الكثير من البلدان نظما  متنوعة من التحويل النقدي  

تغطية التأمين الصحي الشامل، يشتمل العديد منها على هيكليات المركزية قائمة على المجتمع المحلي أو هيكليات تأمين صحي تعود 
جنوب السودان، توسيع نطاق الحماية جمهورية  وإسواتيني و  جزر القمرو  الكاميرون  دان، بما في ذلكبالمنفعة المتبادلة. وتدرس عدة بل 

االجتماعية لتشمل االقتصاد غير المنظم في السنوات المقبلة. وأبلغ عدد من المجيبين على االستبيان عن الجهود التي بذلوها من أجل  
، ويمكن أن يعد ذلك شكال  من أشكال الحماية االجتماعية. وتقدم 19- المنظم أثناء جائحة كوفيددعم الجهات الفاعلة في االقتصاد غير  
ناميبيا وجنوب أفريقيا وزامبيا، رعاية صحية مجانية إلى مواطنيها في  كابو فيردي وإسواتيني و  قلة من البلدان األفريقية، بما في ذلك

صحي الشامل قد تحققت بالفعل. وتؤيد منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال إلى  تغطية التأمين ال  المنشآت العامة، مما يعني أنّ 
حد كبير توسيع نطاق الحماية االجتماعية لتشمل االقتصاد غير المنظم، وتقدم الدعم متى أمكن ذلك. ويوفر عدد كبير من مشاريع 

ء عن طريق االستعراضات األكتوارية أو دراسات الجدوى منظمة العمل الدولية المساعدة التقنية في مجال الحماية االجتماعية، سوا
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  دعم منظمة العمل الدولية من أجل توسيع 
 نطاق الحماية االجتماعية في مصر 

االجتماعي  دعمت منظمة العمل الدولية وزارة التضامن
المصرية بشأن التأمين االجتماعي وإصالح تشريع التقاعد 

، وكانت النتيجة اعتماد قانون جديد عام 2014منذ عام 
للتقاعد والتأمين االجتماعي، يتمشى مع اتفاقية منظمة  2019

ويوسع نطاق الحماية االجتماعية  102العمل الدولية رقم 
منظمة العمل  وقد دعمت لتشمل العمال غير المنظمين.

الدولية طوال مدة العملية، وزارة التضامن االجتماعي 
المصرية عن طريق توفير الدعم السياسي والقانوني 
والدراسات التقنية وجلسات التدريب وأحداث تقاسم المعارف 
بمشاركة الشركاء االجتماعيين من شمال أفريقيا ومن بلدان 

 جنوب الكرة األرضية.
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جب أي من المجيبين على االستبيان على القسم الجزئي أنه لم يُ ب يجدر التذكيرأو تصميم المشاريع أو المساعدة المباشرة. وفي النهاية، 
يها هذه الخطط بفعالية؟" وقد يعزى ذلك ، أال وهو "ما هي نسبة الجهات الفاعلة في االقتصاد غير المنظم التي تغط1-6من السؤال  

 ببساطة إلى عدم توفر المعلومات.

 اإلدارة السديدة للحماية االجتماعية  6-2

  وكاالت   األفريقية  البلدان  من  العظمى  الغالبية  أنشأت
  التقاعدية   المعاشات  وصندوق  االجتماعية  للحماية  وطنية

 معظم  وفي.  ذلك  إلى  وما   الصحي  التأمين  ومخططات
  الخدمة   موظفي  أصال    المؤسسات  هذه  استهدفت  الحاالت،
نطاقها  ثم  المدنية، مد    القطاع   مستخدمي  ليشمل  جرى 
  االقتصاد   في  الفاعلة   الجهات  أقرب  عهد  ويشمل منذ  المنظم  االقتصاد  في  الخاص
 لهذه   األجل  طويلة  االستدامة  وتتسم(.  1-6  القسم  انظر)  أيضا    المنظم  غير

  شبه  أو  العامة  المؤسسات  هذه  لمصداقية  حاسمة  بأهمية  والصناديق  الوكاالت
 االجتماعية  الحماية  ظمنُ   وعدالة   استدامة  ضمان  الضروري  من  لذلك،.  الحكومية
 واستكمالها   المحلي  للتمويل  ومنصفة  موثوقة  ألشكال  ولويةاأل  إيالء  عن طريق
  الحماية   لنظم  السديدة  اإلدارة  وتعزيز  الضرورة،  عند   الدوليين  والدعم   بالتعاون

 ومشاركة  القطاعات  متعدد  والتنسيق  المؤسسية  الريادة  خالل  من  االجتماعية
  دعم  لتوليد والتمثيلية،  الصلة   ذات  من المنظمات  موغيره  االجتماعيين  الشركاء

 المحرز   التقدم  لتقييم  استبيان خطة تنفيذ إعالن أبيدجان  من  2-6  السؤال  صياغة  تمت  ثم،  ومن.  الخدمات  فعالية  وتعزيز  النطاق  واسع
  أفريقيا:  في السديدة وتعزيز إدارتها االجتماعية الحماية مخططات استدامة تعزيز في

 الوطنية  االجتماعية  الحماية لنظم السديدة  واإلدارية  المالية اإلدارة تحسين

   االستبيانات
 ذات الصلة 

  لتحسين  خطوات اتخذت التي   البلدان
 االجتماعية  للحماية  السديدة  اإلدارة

  أصحاب  منظمات مشاركة
 الجهود   هذه  في العمل

   العمال نقابات  مشاركة
 الجهود  هذه في

  العمل منظمة تقدمه الذي الدعم
 الجهود  لهذه  الدولية 

49 36 20 14 19 
 

  ومصر   بنن)  االجتماعية  بالحماية  متعلقة  تشريعات  مؤخرا    بعضها  واعتمد  المجال؛ هذا  في   تقدم  إحراز  عن   البلدان   من  كبير  عدد  وأبلغ
  ومالي  وغانا  وإثيوبيا  بوروندي)  الدولية  العمل  منظمة  من  تقني  بدعم  كتوارية،إ  استعراض  عمليات  منها  العديد  وأجرى  ،(وغيرها  ومالي

  المساعدة   برامج  استهداف  بتحسين  البلدان  بعض  وقام   ،(ذلك  إلى  وما  وأوغندا  وتنزانيا  والسودان  أفريقيا  وجنوب  ونيجيريا  وموزامبيق
 القائمة  ياكلاله  تنظيم  أعاد   أو  جديدة  هياكل  بعضها  وأنشأ  ،(والصومال  والسنغال  وناميبيا  فيردي  كابو)  التكاليف  لخفض  االجتماعية

وكابو فيردي    الجزائر)  رقمية  خدمات  أو/و  إدارية جديدة  معلومات  نظم  بعضها  واعتمد  ،(وتنزانيا  وسيراليون  ونيجيريا  القمر  جزر)
 مخططات  جميع  على   اإلشراف  سلطات  للبلد   المركزي  البنك  منح  ليسوتو  وقررت  (.وغيرها  وزامبيا  وناميبيا  وموزامبيق  وموريتانيا
كمرجع  19 االجتماعية  الحماية   بشأن  األفريقية  الدول  مؤتمر  وضعها  التي   االستدامة  مؤشرات  أخرى   بلدان  وتستخدم.  التقاعدية  المعاشات

 في   الثالثية  المشاركة  أهمية  على  ردودها  في  العمال  ومنظمات  العمل  أصحاب  ومنظمات  الحكومات  من  كبير  عدد  وأكد.  في هذا الصدد
 تمويال    الممولة  االجتماعية  الحماية  مشاريع  من  العديد  الدولية  العمل  منظمة  وتنفذ.  االجتماعية  الحماية  وصناديق  لوكاالت  السديدة  اإلدارة
 .كتوارية إلا االستعراض عملياتمثل  العادية، الميزانية موارد من يّمول التقنية مساعدتها من كبيرا    جزءا أفريقيا، ولكن في خارجيا  

  

 
أقام المركز اإلقليمي والفرنسية.  اللغة دولة أفريقية ناطقة ب  16لحماية االجتماعية من  لمؤتمر البلدان األفريقية بشأن الحماية االجتماعية هي شبكة من وكاالت    19

 األفريقي إلدارة العمل شراكة مع مؤتمر البلدان األفريقية بشأن الحماية االجتماعية لتطبيق سياسة التدريب الخاصة بهذا األخير. 

 االجتماعية: للحماية السديدة اإلدارة تحسين  
 موريتانيا من مثال

 ،2020 ديسمبر /األول وكانون أكتوبر /األول تشرين بين
 موريتانيا في االجتماعي للضمان الوطني الصندوق خضع

 ليشمل الصندوق توسيع تغطية بضرورة أوصت لمراجعة
 وقرر. المنظم والقطاع غير المنظم القطاع شبه في العمال
 ترجمة االجتماعي للضمان الوطني الصندوق إدارة مجلس
. 2022 عام خالل تشغيلية إجراءات إلى التوصيات هذه

 من المناسب باقتناء المراجعة أوصت ذلك، على عالوة
 حواسيب برامج وحزم المعلومات تكنولوجيا معدات
 وتعيين إلكترونية خدمات بوابة وإنشاء المتكاملة لإلدارة
 هذه وحظيت. ذلك إلى وما وتدريبها البشرية الموارد
 .الدولية العمل منظمة من قوي بدعم الممارسة

73.5% 

http://www.lacipres.org/
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 برامج التحويالت النقدية   6-3

 في   متزايد  بشكل  النقدية  تعتمد التحويالت  البلدان  ما فتئت
 في  الستراتيجياتها  مركزية  كعناصر  العالم  أنحاء  جميع
  جميع   وتسعى.  الفقر  من  والحد  االجتماعية  الحماية  مجال
المشروطة  التحويالت  برامج   الجيل   انتشال  إلى  النقدية 
  الجيل  فقر حلقة كسر عن  فضال   الفقر،  براثن من الحالي
وتم وضع  .  البشري  المال  رأس  تنمية  خالل  من   القادم
 النقدية  األموال  تقديم  أنّ   أساس  على  المشروطة  غير  النقدية  التحويالت  برامج

  حقوق   منظور  ومن  .حياتهم  شؤون  في تدبير  الذاتي  االستقالل  لهم  يتيح  للمواطنين
  الحماية   في  اإلنسان   حقوق  لضمان  وسيلة  النقدية  التحويالت  تعتبر  اإلنسان،

  المقام   في  يشمل  بما  المجتمع،  أفراد   لجميع  الئق  معيشة  ومستوى  االجتماعية
  نهج   اعتماد  إلى  الدولية   العمل  منظمة  وتدعو.  المأكل  في   األساسي   الحق   األول
  أن   يمكن  وبالفعل،.  العمل  لسوق  وسياسات نشطة  النقدية  التحويالت  بين  يجمع
 هؤالء  تزود  حيث  الدخل،   لدعم   رئيسيا    مكمال    النشطة  العمل  سوق  سياسات  تكون

  مصادر  إليجاد  بوسائل  العمل،  على  والقادرين   العمل  سن   في   هم   الذين  المستفيدين
  رامجب  وتنفيذ  بتصميم  أوصت خطة تنفيذ إعالن أبيدجان  السياق،  هذا  وفي.  المنظمة  العمالة  إلى  طريقهم  وتمهيد  استدامة  أكثر  دخل

 التوصية:   هذه البلدان من العديد واتبع. المستضعفة والمجموعات الوطني الفقر خط تحت تعيش التي لألسر النقدية التحويالت

 النقدية  التحويالت  برامج تنفيذ

   االستبيانات
 ذات الصلة 

  برامج اعتمدت  التي   البلدان
 النقدية  التحويالت

  أصحاب  منظمات مشاركة
 البرامج   هذه  في العمل

  العمال نقابات  مشاركة
 البرامج هذه في

   منظمة تقدمه الذي الدعم
 البرامج  لهذه الدولية العمل

49 33 6 11 9 
 

  المدفوعة   المبالغ  بزيادة  منها  العديد  وقام   أبيدجان،  إعالن  اعتماد  قبل  النقدية  التحويالت  برامج  على تنفيذ  البلدان  من  كبير  ودأب عدد 
المواطنين  دائرة  توسيع  أو/و  جائحة   سببتها  التي  اآلثار  لمواجهة  استجابة    المالي  الدعم  من  االستفادة  مدة  أو/و  المؤهلين  استفادة 

المهاجر  واأليتام  السن   كبار)  معينة  مستهدفة  لفئات  دورية  مدفوعات:  مختلفة  أشكال  في  البرامج  هذه  وتأتي.  19-كوفيد ن ووالعمال 
  في  بما   الغذائية،  المساعدة  ؛(ذلك  إلى  وما  اإليدز   /البشرية  المناعة   نقص  بفيروس  والمصابونالنازحون داخليا     واألشخاصوالالجئون  

  الضريبية  األعباء  تخفيف  المرافق؛  تكلفة  لدفع   إعانات  العامة؛  األشغال  برامج  خالل   من   العمل  مقابل  النقد  المدرسية؛  التغذية  برامج  ذلك
  3000:  فاسو  بوركينا:  والمثال على ذلك  النقدية،  التحويالت  من  المستفيدة  األسر المعيشية  عدد  عن  بلدان   عدة  وأبلغت.  ذلك  إلى  وما

: إسواتيني أسرة؛ مليون  3.35: مصر  أسرة؛   408000:  ديفوار  كوت  أسرة؛   30.000: الكاميرون  أسرة؛   59000:  بوروندي  أسرة؛
: زامبيا  أسرة؛  60 000:  توغو  أسرة؛  210.000:  موريتانيا  أسرة؛  293000:  مالوي  أسرة؛  189000:  مدغشقر  أسرة؛  94000

 وينطبق  البرامج؛   هذه  وتنفيذ  تصميم  في   هامشية  مشاركة  إال  العمال   ومنظمات   العمل   أصحاب  منظمات  تشارك  وال.  أسرة  616.000
ما تحظى بالدعم من قبل   عادة    النقدية  التحويالت  برامج   إلى مسألة أنّ   أساسا    ذلك  ويعود  الدولية،  العمل  منظمة  مكاتب  على  أيضا    ذلك

 .األوروبي االتحاد أو العالمي األغذية برنامج أو اليونيسف أو  الدولي البنك مثل آخرين شركاء

  

 برامج التحويالت النقدية: حالة موزامبيق 

 خطة موزامبيق حكومة تنفذ ،2020 يونيه /حزيران منذ
 ُصممت ،19-كوفيد لمواجهة االجتماعية الحماية الستجابة
 األسر المعيشيةقدرة  وتعزيز االجتماعي الدعم لضمان
 19-كوفيد جائحة آلثار المعرضة والمستضعفة الفقيرة

 مع بالتشاور وضعها تم التي الخطة وتشمل على الصمود.
 نظام توسيع المدني، والمجتمع االجتماعيين الشركاء
 االشتراكات، على القائم غير األساسي االجتماعية الحماية

 األزمة. أمام استضعافا   األكثر للفئات األولوية إيالء مع
 إلى نقدية تحويالت توفير إلى الخطة وتهدف

 مستفيدة أسرة 1.102.825 ومنها أسرة 1.695.004
 التحويالت من الحاليين المستفيدين إلى أضيفت جديدة
 المعيشية التي وتشّكل األسر. كورونا لجائحة نتيجة النقدية
 الجدد. المستفيدين من المائة في 68امرأة نسبة  ترأسها

67.3% 
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 سياسات هجرة اليد العاملة   6-4

 حجمها  يتزايد  عالمية  ظاهرة   اليوم  الدولية   الهجرة  إنّ 
 المنشأ   بلدان  اآلن  هي  البلدان  من  والعديد.  وتعقيدها
  لحركات   ويمكن.  المهاجرين  للعمال  والمقصد  والعبور
  الرفاه   على  كبيرا    تأثيرا    تؤثر  أن  العاملة  اليد  هجرة

. والمقصد  والعبور   المنشأ  لبلدان  واالقتصادي  االجتماعي
  لزيادة   سياسات  صياغة   على  الدولية   العمل  نظمةم  وتعمل
 االتفاق  بقوة  وتدعم  حد،   أقصى   إلى  المعنيين  لجميع  العاملة   اليد  هجرة  فوائد

  الدول   اعتمدته  الذي   ،والنظامية  والمنظمة  اآلمنة  الهجرة  أجل  من  العالمي
 . 2018 سبتمبر /أيلول في المتحدة األمم  في األعضاء

 يبلغ   أفريقيا  في   المهاجرين  العمال  عدد  أنّ   الدولية  العمل  منظمة  تقديرات  وتفيد
  اإلقليم   داخل  وغالبا    األفريقية  القارة  داخل  معظمهم  يهاجر  عامل،  مليون  13.7
 التحوالت   ضوء  في  المهاجرين  عدد   يزداد  أن  المحتمل  ومن.  األصل  الفرعي 

 لضمان   شموال    أكثر  عمل   إلى   حاجة ال  كما تبرز.  المناخ  تغير  ونتيجة  الديمغرافية
  وفعالة  عادلة  أطر   وضع  ويتعين.  عملهم  وظروف  لحقوقهم  الفعالة  الحماية
 ،الحكومات  بين   والتعاون  االجتماعي  الحوار  خالل  من  العاملة،  اليد  لهجرة
 اإلنسان  حقوق  انتهاكات  ومنع  المهاجرين  العمال  معاملة  في  المساواة  لتعزيز

  من   المكتب  وتعّهد.  الدولية  العمل  لمعايير  االمتثال  وتعزيز  االجتماعي  واإلغراق
  العاملة،   اليد  لهجرة  وفعالة  عادلة  وخدمات  ومؤسسات  أطر  تطوير  على  المكونة  الهيئات  قدرة  بتعزيز خطة تنفيذ إعالن أبيدجان  خالل
 :األفريقية  البلدان من متزايد عدد في العاملة اليد هجرة سياسات وُصممت .جرينالمها العمال حماية أجل من

 وجود سياسات هجرة اليد العاملة 

 االستبيانات  
 ذات الصلة 

البلدان التي صاغت سياسات  
 لهجرة اليد العاملة  

منظمات أصحاب العمل   مشاركة
 في تصميم هذه السياسات 

 نقابات العمال   مشاركة
 في تصميم هذه السياسات 

الدعم الذي تقدمه منظمة العمل  
 الدولية لتصميم هذه السياسات 

49 26 13 12 17 
 

التي  26من بين  و اليد العاملة، أعلنت أربعة بلدان، هي بوركينا فاسو وبوروندي وسيشل لسياسات    وضعت  بلدا  من البلدان  هجرة 
أعلنت ستة بلدان )الجزائر وجيبوتي وليبيريا والصومال و.  استعراض منتصف المدةوزمبابوي، أنها اعتمدت هذه السياسات خالل فترة  

تعد مشاركة الشركاء االجتماعيين في ومستقبل القريب.  وجنوب إفريقيا والسودان( عزمها على تطوير سياسة هجرة اليد العاملة في ال
أنشأت كابو فيردي "وزارات المجتمعات" التي تخدم  وتصميم سياسات هجرة اليد العاملة متواضعة نسبي ا وينبغي تعزيزها بنشاط أكبر.  

(، للمقيمين في الخارجعلى االشتراكات  العدد الكبير من المواطنين المقيمين في الخارج )بما في ذلك من خالل معاش تقاعدي غير قائم  
موريتانيا والصومال على اتفاقية العمال المهاجرين و  جزر القمر ومدغشقروصادقت مؤخرا   بينما أنشأت غينيا مرصد ا وطني ا للهجرة.  

 ( الصادرة عن منظمة العمل الدولية. 143)رقم   1975، )أحكام تكميلية(

 األفريقي  االتحاد  مفوضية  أعمال   جداول   في  عالية  مكانة  اإلقليمي  ودون  القاري   لمستويينا  على   العاملة   اليد  هجرة  مسائل  وتحتل
 .المعنية األقسام في وستجري مناقشة دورها اإلقليمية؛  االقتصادية والجماعات

 

53.1% 

 البرنامج المشترك بشأن هجرة اليد العاملة 

 الذي العاملة، اليد هجرة بشأن المشترك اإلقليمي البرنامج إنّ 
 العمل منظمة من بدعم األفريقي االتحاد مفوضية تقوده
 ألفريقيا االقتصادية واللجنة للهجرة الدولية والمنظمة الدولية
 إطار يدعم مهم استراتيجي إطار هو المتحدة، لألمم التابعة
 أداة فهو لذلك، الهجرة؛ لسياسة المنقح األفريقي االتحاد
. أفريقيا في والتنمية اإلقليمي بالتكامل قدما   مضيلل حاسمة

 مكونين العاملة اليد هجرة بشأن المشترك البرنامج ويتضمن
 :هما اثنين،

وتنظيمها  العاملة اليد لهجرة السديدة اإلدارة تعزيز-1
 أفريقيا؛ في وحراكها

 .والسياسات للقوانين العملي التنفيذ-2

 المشاركة العاملة اليد هجرة بشأن المشترك البرنامج ويعزز
 والتصديق العاملة اليد هجرة سياسات صياغة في الثالثية
 المهاجرين العمال بشأن الدولية العمل منظمة اتفاقيتي على

(. 143 ورقم 97 االتفاقيتان رقم) فعاال   تنفيذا   وتنفيذهما
 .وسويسرا هذا البرنامج والسويد األوروبي ويدعم االتحاد

https://undocs.org/ar/A/RES/73/195
https://undocs.org/ar/A/RES/73/195
https://undocs.org/ar/A/RES/73/195
https://undocs.org/ar/A/RES/73/195
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 الجنسين  بين المساواة وتعزيز  المحّدثة العمل لمعايير الفعّال التطبيق - 7

 تفتيش العمل  تقوية هيئات  7-1

 الفعال  االمتثال  تضمن  عامة  وظيفة  هو  العمل  تفتيش
واسعة    ووظائف  سلطات ب  متعويت   العمل،  لقانون
 تكون  أن  ينبغي  التي  العقوبات  وفرض  اإلنفاذ  تشمل
  تشريعات   انتهاكات  لمنع  الكفاية  فيه   بما  رادعة
 المشورة  أيضا    نفسه  الوقت  في  وتوفر  العمل،

 وأدوات  واإلرشاد  والتقنية  والتنموية  التصحيحية
 هذه  تكون  أن  وينبغي.  العمل  مكان  في  الممارسات  ألفضل  وتروج  الوقاية،
  ضمان   بغية  شاملة   امتثال  استراتيجية  من  كجزء  ومتوازنة  منظمة  الوظائف
  تلك   السيما  العمل،  تفتيش  ونُظم.  آمنة  عمل  وبيئة  الئقة  عمل  ظروف  تأمين

  إدارات   بين  مشتركة  عديدة  تحديات  تواجه  النامية،  البلدان  في  الموجودة
  عدد  وتوفير  المالية  الموارد  زيادة  إلى  الحاجة  ذلك  في  بما   برّمتها،  العمل
  تدريب   وتوفير   التجهيزات  وتحسين  وافيا    تأهيال    المؤهلين  المفتشين  من  أكبر
 التعيين. إجراءات وتحسين أفضل

  هذا   ويقع.  الدولية   العمل  معايير  عن  لإلبالغ  فيها  األعضاء  الدول  على  التزامات  الدولية  العمل  منظمة  دستور  يشمل  ذلك،  على  عالوة
 اإلبالغ   مهمة  تفويض  ويجوز.  العمل  وزارات  عاتق على  عادة  العملية  الناحية  من  ويقع  األعضاء،  الدول  حكومات  عاتق على  االلتزام

 المنظمات  مع  بالتشاور(  144  رقم)  الثالثية  المشاورات  اتفاقية  وتوصي.  العمل  وزارة  في  أخرى  وحدات  إلى  أو  العمل  هيئة تفتيش  إلى
خطة    من  28  الفقرة   حثت  وبالتالي،.  الدولية  العمل  منظمة  معايير  بتطبيق  المتعلقة  التقارير إعداد  عند  عمالللو  العمل  ألصحاب  الممثلة

  عن   واإلبالغ  العمل  لسوق  الفعالة  لإلدارة  تشريعات  وإنفاذ  وضع  على  العمل  إدارات  قدرة  تعزيز  على  الحكومات  تنفيذ إعالن أبيدجان
 .كبير حد  إلى ذلك تحقق وقد . الدولية العمل معايير تطبيق

 الدولية  العمل معايير عن اإلبالغ ونظم العمل تفتيش هيئات تعزيز

   االستبيانات
 ذات الصلة 

  قدرة عززت التي   البلدان
   العمل  تفتيش هيئات

  التي العمل أصحاب  منظمات عدد
 السؤال  هذا لىع  أجابت

  أجابت  التي  العمال نقابات عدد
 السؤال   هذا لىع

  تقدمه الذي القدرات بناء  دعم
 الدولية   العمل منظمة

49 31 11 13 25 
 

 األحيان غالب  وفي العمل، لمفتشي التدريبية  الدورات  من متنوعة مجموعة 1-7  السؤال على" نعم "  أجابت التي  البلدان معظم ونّظمت
  خاصة   دورات  بإجراء   بلدان  عدة  وقامت.  العمل  إدارة  ومراكز  تورينو  في  الدولي  التدريب  ومركز  الدولية   العمل  منظمة  من  بدعم

  ووضعت .  كورونا  فيروس  انتشار  لمنع  الدولية  العمل  منظمة  وضعتها  التي  المختلفة  المرجعية  القوائم  استخدام  من  لتمكينهم  للمفتشين
  البلدان   بعض  وقامت.  العمل  وزارة  داخل  جديدة  هيكليات  بعضها  استحدث  كما  العمل،  لمفتشي  جديدة  استراتيجية امتثال  خطط  بلدان  عدة

 .العمل تفتيش لهيئة التشغيلية الميزانية بزيادة

 معايير  عن  واإلبالغ  العمل  تفتيش  حول  المعارف  بتبادل  المتعلقة  األنشطة  من  نسبيا    قليل  عدد  عن  اإلقليمية  االقتصادية  الجماعات  وأبلغت
  الذي  الفرعي،  إقليمها  في  العمل  قوانين  مواءمة  بشأن  أصدرت توجيها    أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية  الجماعة  غير أنّ   .الدولية   العمل
 .والممارسات اللوائح  ومجالي العمل عالقات ونظم القانونية الثقافات بتنوع يتميز

 الدولية  العمل لمنظمة األساسية االتفاقيات  على  التصديق 7-2

  الدولية   العمل  منظمة  إعالن  الدولي   العمل  لمؤتمر  والثمانون  السادسة  الدورة  اعتمدت  ، 1998  يونيه  /حزيران   في
  الدولية   العمل  منظمة  في  األعضاء  الدول  التزام  تأكيد  اإلعالن  وأعاد.  العمل  في  األساسية  والحقوق  المبادئ  بشأن

 :عالميا   بها والوفاء وتعزيزها العمل في األربعة األساسية بالحقوق المتعلقة المبادئ باحترام

 ؛(98رقم و 87 االتفاقيتان رقم) الجماعية  المفاوضة  في بالحق الفعلي  واالعتراف النقابية الحرية 
 ؛(105ورقم   29 االتفاقيتان رقم) اإللزامي أو الجبري  العمل أشكال جميع على القضاء 
 ؛(111رقم و 100 االتفاقيتان رقم) األطفال  عمل  على  الفعلي القضاء 
 (. 182رقم و  138 االتفاقيتان رقم) والمهنة االستخدام في التمييز على القضاء 

 19-مفتشو العمل وكوفيد 

 لمواجهة االستجابة في رئيسيا   دورا   العمل تفتيش هيئات تؤدي
 للتشريعات االمتثال من التحقق إلى وباإلضافة. 19-كوفيد

 وللعمال العمل ألصحاب المشورة العمل مفتشو يقدم الوطنية،
 العمل مكان وبرامج سياسات وتنفيذ وضع في يساعدونهم الذين
 واستجابة  . انتشاره من والحد 19-كوفيد عدوى من للوقاية
 في العمل تفتيش هيئات من العديد قامت ،19-كوفيد لمواجهة
 العمل أساليب وتغيير األولويات ترتيب بإعادة العالم أنحاء جميع
 والمساعدة والمراقبة وصحتهم العمال سالمة بحماية يتعلق فيما
 أو العمال تسريح مثل بالعمالة، االحتفاظ تدابير تنفيذ في

 العمل وقت بترتيبات المتعلقة العمل أماكن في التغييرات
 وصحة لسالمة االهتمام إيالء يجب الحال، وبطبيعة. وغيرها
 .العمل أماكن زيارة عند أنفسهم العمل مفتشي

63.3 % 

98.1% 

https://www.ilo.org/declaration/info/publications/WCMS_547566/lang--en/index.htm
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 الفئات هذه  في   والحقوق  المبادئ  وتعزيز  باحترام   الدولية  العمل  منظمة  في   األعضاء  الدول  يلزم  1998  عام  إعالن  أنّ   ذلك   من  واألهم
 أكثر   أو  واحدة  اتفاقية  على  تصدق  لم  التي  األعضاء  الدول  من  ويُطلب.  تصدق عليها  لم  المعنية أو  االتفاقيات  على  صدقت  سواء  األربع،

 دون   تحول  التي  العوائق  إلى  اإلشارة  مع  حدودها،  داخل   الصلة  ذات  والمبادئ  الحقوق  حالة  عن  عام  كل  اإلبالغ  األساسية  االتفاقيات  من
 . المساعدة تتطلب قد التي والمجاالت التصديق،

  العمل   معايير  على   التصديق   على   األفريقية  سيستمر في تشجيع الحكومات  المكتب  أنّ   إلى  أبيدجان   إعالن  تنفيذ  خطة   من   8  الفقرة  وتشير
 استبيان  من  2-7  السؤال  طرح  من  المسعى  كان  ثم،  ومن.  ومعايير اإلدارة السديدة  األساسية  المعايير  على  التشديد  مع  وتطبيقها،  الدولية
 .أفريقيا في الثماني األساسية االتفاقيات  على  التصديق تقييم حالة هو أبيدجان إعالن تنفيذ خطة

 استبيان  في  الواردة  بالتصديقات  المتعلقة  المعلومات  تستكمل  التي  ،NATLEXمنظمة العمل الدولية    ياناتب  قاعدة  إلى  أدناه  الجدول  ويستند

 أبيدجان:  إعالن تنفيذ خطة

 التصديق على االتفاقيات األساسية لمنظمة العمل الدولية في أفريقيا 

 األطفال  عمل التمييز  الجبري العمل النقابية  الحرية مبدأ بشأن 

 182 138 111 100 105 29 98 87 رقم  االتفاقية

 54 52 54 52 54 54 54 50 المصّدق عليها 

 0 2 0 2 0 0 0 4 غير المصّدق عليها 
 

 أربعة  تصدق  ولم (.  المائة  في   98,1)  تصديقا    424  بالفعل  تم   ،(54*8)  تصديقا  محتمال    432  مجموعه  ما  بين  من   أنه   الجدول  ويبين
االتفاقية    على  دولتان   تصدق   ولم (  السودان  جنوبجمهورية  و  والمغرب  وكينيا  بيساو  -  غينيا)  87  االتفاقية رقم  على   بعد  أفريقية  بلدان 
 األهلية  الحرب  بسبب  التصديق  في  التأخير  يكون  قد  األخيرة،  الحالة  وفي(.  والصومال  ليبيريا)  138  االتفاقية رقم   وكذلك  100  رقم

  على   اآلن   حتى  أفريقيا    بلدا    13  وصّدق.  2021  عام   في   87  االتفاقية رقم  على   السودان   وصّدق .  البلدين  كال  على   تؤثر  التي  األمد  طويلة
 20. (29 رقم ) 1930، الجبري  العمل اتفاقية لويكمّ  2014 عام في اعتُمد الذي 29 رقم  الدولية  العمل منظمة بروتوكول

 االتفاقيات   على   التصديق  في  الماضية  عاما    الستين  مدى  على  هائال    تقدما    أحرزت  األفريقية  الدول  إنّ   يقول  أن  للمرء  يمكن  عام،  وبشكل
 . الدولية العمل لمنظمة األساسية

 األطفال  وعمل   الجبري  العمل على القضاء 7-3

الهدف   أيضا    العنوان  هذا  في  الوارد  يمثل 
 الثماني   األساسية  االتفاقيات  من  أربع  موضوع
 منظمة   لتقديرات  ووفقا  .  الدولية  العمل  لمنظمة
  في   شخص   مليون  40.3  يعيش  الدولية،   العمل
 ذلك   في  بما  العالم،  مستوى  على  المعاصر  الرق
 الجبري  العمل  في   شخص  مليون  24.9

  من  واحدة   وتكون ضحية   القسري؛  الزواج  في  شخص  مليون  15.4و
  إلى   باإلضافة.  من األطفال  معاصرا    يعيشون رقا    أربع ضحايا  أصل 
 يشمل  وهذا.  األطفال  عمل  ضالعون في  طفل  مليون  160  هناك  ذلك،
 من  وتتراوح أعمار أكثر.  خطر  يزاولون عمل أطفال  طفل  مليون  79

-5  ما بين  األطفال  عمل  ضحايا   من  طفل  مليون  160  نصف العدد 
 جميع  ُخمس  نّ أ  إلى  التقديرات  تشير  األفريقية،  القارة  وفي.  سنة  11

 الضعف  عن   تزيد   نسبة  وهي  األطفال،  عمل  في   ضالعون   األطفال
 يقرب  ما  ويعمل.  آخر  إقليم  أي في  المسجلة  النسبة   مرتين عن   بمقدار

وهي مرة   خطرة،   أعمال  في  األفارقة  األطفال  من   المائة  في   10  من
.  العالم  أنحاء  جميع  في   األطفال  العمال من  عدد   أكبر  أفريقيا  تسجل  المطلقة،  وباألرقام.  العالم أقاليم  جميع  في   مسجلة   نسبة  أعلى   أخرى
 ذلك،  على  عالوة.  خطرة  أعمال  ضالعون في  طفل  مليون  42و  األطفال  عمل  في   ضالعون  أفريقي  طفل  مليون  92  بأنّ   التقديرات  وتفيد
 أكبر ثاني وهو - شخص مليون 3.7 بلغ أفريقيا في الجبري العمل لضحايا   اإلجمالي العدد أنّ   إلى الدولية العمل منظمة  تقديرات تشير

 
 جزر القمر وكوت ديفوار وجيبوتي وليسوتو ومدغشقر ومالوي ومالي وموريتانيا وموزامبيق وناميبيا والنيجر والسودان وزمبابوي.   20

 مكافحة عمل األطفال في بنن 

تغطي خطة العمل الوطنية الثانية لبنن بشأن القضاء على أسوأ أشكال 
، التي يتمثل هدفها الشامل في الحد 2023-2019 عمل األطفال الفترة

في المائة بحلول عام  70من حدوث أسوأ أشكال عمل األطفال بنسبة 
 . وتتبع خطة العمل ستة مجاالت تدخل، هي:2023

أسوأ أشكال عمل مكافحة تعزيز اإلطار التشريعي والمؤسسي ل
 األطفال؛

؛المعلومات والتوعية والتعبئة من أجل تغيير السلوك 
تعليم والتدريب؛ال 
ومراقبتهم  حماية األطفال ضحايا أسوأ أشكال عمل األطفال

 ورعايتهم؛
؛الحد من أوجه الضعف االجتماعي واالقتصادي لألسر المعيشية 
ها.وتقييم هاخطة العمل الوطنية ورصدل اآلليات المؤسسية 

89.8 % 
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 القطاع   في  استغاللهم  يتم  الضحايا  من   العديد  أن  إلى  وبالنظر  تقديرات،  تبقى مجرد  فهذه  ذلك،  ومع.  آسيا  شرق  جنوب  بعد  عدد مسجل
 . ذلك من  أعلى يكون قد الحقيقي  العدد  فإنّ  المنظم، غير

  البرامج  من  العديد خالل  من  عقود عدة  منذ أفريقيا  في  األطفال وعمل الجبري  العمل على   القضاء تدعم الدولية العمل وما فتئت منظمة
للقضاء  الدولي  البرنامج  ذلك  في  بما   والعالمية،  واإلقليمية  الوطنية تماما   به،  عمل  على  المعروف  المعترف   مسمى   تحت  األطفال، 

 "+IPEC "،  ال  برامج ال  من  كواحد ، وهو بمثابة " 7-8  التحالف "   الدولية  العمل  منظمة  وأطلقت.  الدولية  العمل  لمنظمة  رئيسيةالخمسة 

  االتحاد   صاغ  اإلقليمي،  توىالمس  وعلى.  2030  لعام  المستدامة  التنمية  أهداف  من  7-8  الغاية  بتحقيق  ملتزمة  شاملة  عالمية  شراكة
  المعاصر   والرق  بالبشر  واالتجار  الجبري  والعمل  األطفال  عمل  على  للقضاء  سنوات  10  مدتها  األفريقي  لالتحاد  عمل  خطة  األفريقي

 أمور   بين  من  أبيدجان،   إعالن  تنفيذ  خطة  وتعتبر  .الدولية  العمل  منظمة  من  بدعم  تنفيذها  يجري  التي  ،(2030-2020)  أفريقيا  في
 3-7  السؤال  طرح  من  المسعى  كان  ثم،  ومن.  واإلقليمي  القطري  المستويين  على  األفريقي  االتحاد  عمل  خطة  تنفيذ  لدعم  أداة  أخرى،

.  األطفال   وعمل   الجبري  العمل  على  للقضاء  المصممة  والقوانين  والبرامج  السياسات  تحديد  هو  أبيدجان  إعالن  تنفيذ  خطة  استبيان  من
 : تقريبا   األفريقية البلدان جميع في  ذلك وقد حدث

 القضاء على عمل األطفال والعمل الجبري

   االستبيانات
 ذات الصلة 

  إجراءات  اتخذت التي   البلدان
   األطفال عمل على للقضاء 

 الجبري والعمل

   أصحاب  منظمات عدد
   في  المشاركة العمل
 اإلجراءات   هذه

  العمال نقابات عدد
  هذه  في مشاركةال

 اإلجراءات 

   تقدمه الذي الدعم
   الدولية  العمل منظمة
 اإلجراءات  لهذه

49 44 25 21 26 
 

 قوانين  مراجعة  ذلك  وشمل.  األطفال  وعمل  الجبري  العمل  مجال  في  مبادرات  عن  االستبيان  أكملت  التي   البلدان  تقريبا  جميع  وأبلغت
  الستئصال   وطنية  خططا    البلدان   من  العديد  صمم  ولقد.  المعنية محليا    الدولية  العمل  منظمة  اتفاقيات  اعتماد  خاللها  من   تم  التي   العمل
  لمراقبة   نظاما    ديفوار  كوت  أنشأت  حين  في  لجنة وطنية لمكافحة االتجار باألشخاص  الجزائر  وأنشأت  الجبري؛  العمل  أو/و  األطفال  عمل

 وموريتانيا  ومالوي  ومدغشقر  وغانا  وإثيوبيا  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  ديفوار  وكوت  الكاميرون  وأصبحت.  األطفال  عمل  ورصد
 غير الدعم خالل  من  الجبري   والعمل  األطفال عمل  مكافحة  وتتعزز.  7-8  التحالف  في  رائدة   دوال    وأوغندا  وتونس  ونيجيريا  والمغرب
بما في ذلك   المجال،  هذا  في  كبيرا    دعما    الدولية  العمل  منظمة  مكاتب  وتقدم  ومنظمات العمال؛  العمل  أصحاب  ماتمنظ  من  المشروط
.  وغالبا  ما تستتبع هذه المبادرات، التوجيه الذي تقدمه هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولية  .الميزانية  خارج  من   مواردال  من خالل

 اآلن   ويوجد.  2012  عام  منذ  األطفال  عمل  في  األطفال  ونسبة  عدد  على السواء في  زيادة  أفريقيا  إقليم   شهد   الجهود،  هذه   ذلك، رغم  ومع
 (.اليونيسف  -  الدولية   العمل  منظمة  تقديرات  أحدث انظر)  أجمع  العالم  ببقية  مقارنة  أفريقيا  في  األطفال  عمل   في   األطفال من  أكبر عدد

 . 182، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء ذلك في مالحظة عامة بشأن االتفاقية رقم 2021وفي عام  

 التمييز  وعدم الجنسين بين   تعزيز المساواة 7-4

 عديدة  تحديات  هناك  تزال  في عالم العمل، ال
تحقيق  وتوجد.  الجنسين  بين  المساواة  أمام 

 بكمية   يتعلق  فيما الجنسين  بين  كبيرة  فجوات
 يحدث  السواء، إذ لم   على  ونوعيتها  الوظائف
 السنوات  مدى  على  طفيف  تغيير  سوى

  واألجر  العمالة  إلى  النفاذ:  الماضية  العشرين
  أن   المرجح   ومن.  المهني  والفصل  االجتماعي  والضمانالمتساوي  

 تؤثر  حيث  الرجال،  من   أكثر  العمل  عن  عاطالت  النساء  تكون
 تمثيال    أكثر  المرأة  تزال ال  كما.  خاص  الشابات بشكل  على  البطالة

 وغالبا    األجر،  مدفوعة  غير  الرعاية  وأعمال  المنزلية  األعمال  في
  العمل  الحسبان  في  يؤخذ  عندما  الرجل  من  أطول  لساعات  تعمل  ما

 وللنهوض. حد سواء على األجر مدفوع غير والعمل األجر مدفوع
 ذلك  في   بما  الفجوات،  هذه  معالجة  من  بد   ال  الجنسين  بين  بالمساواة
  وإعادة   المرأة  به  تقوم  الذي  القيمة  ومنتقص  األجر  مدفوع  غير  العمل
  العمل  عن  األجر  في   المساواة  وضمان  الرعاية  مسؤوليات  توزيع
  معالجة  تدابير  على  أبيدجان   إعالن  ويركز.  المتساوية  القيمة  ذي

 . والتمييز الجنسين بين المساواة انعدام

  الالئق، كما أنّ   العمل  تعزيز  من  أساسي  هي جزء  التمييز  ومكافحة
. العمل   مكان  خارج  حتى  ملموس  الصعيد  اهذ   على  النجاح  أثر

 العمل: عالم في التمييز وعدم الجنسين بين المساواة  
  موزامبيق حالة

 مع لمواءمتها بالعمل المتعلقة تشريعاتها بمراجعة موزامبيق حكومة تقوم
زيادة  تمت المثال، سبيل فعلى. الصلة ذات الدولية العمل منظمة اتفاقيات

 هو كما العام، القطاع في يوما   90 إلى 60 من األمومة إجازة مدة
يمتد هذا  أن الضروري اآلنومن  ؛183 رقم االتفاقية في عليه منصوص
، حيث يوجد حوالي المنظماالقتصاد غير و .الخاص القطاع إلى اإلجراء

توسيع نطاق حماية األمومة لتشمل جميع وفي المائة من العمال.  90
، له أهمية خاصة المنظمالنساء العامالت، بما في ذلك في االقتصاد غير 

تدعم وامالت بأجر. بسبب العبء المزدوج الذي يقمن به كأمهات وع
، التي تم إطالقها المركز الموحد للمنشآت بالغة الصغر والعمال"" مبادرة
 المنظممبيق، إضفاء الطابع افي موز 2021نوفمبر تشرين الثاني/ في 

من بين و. المنظمعلى العمال والوحدات االقتصادية في االقتصاد غير 
ابتكاراتها، ستعمل "المتاجر الشاملة" في األسواق العامة لتسهيل وصول 

إلى الخدمات والمعلومات  المنظمينغير  وأصحاب المشاريعالعمال 
 للمساواة وطنية سياسة للبلد أن كما .عليها المنظملتمكين إضفاء الطابع 

 ويشارك الشركاء. العمل بعالم تتعلق مسائل تشمل الجنسين بين
 العمل منظمة فتئت وما. المبادرات هذه في كامل بشكل االجتماعيون

 قضايا بتعميم يتعلق فيما المكونة الهيئات قدرات بناء على تعمل الدولية
 استراتيجيات لتصميم التقنية المساعدة وتقدم العمل، عالم في الجنسين
 .االجتماعي الضمان وقطاع العمل إلدارة قضايا الجنسين تراعي

61.2% 

https://www.alliance87.org/the-alliance/
https://www.alliance87.org/the-alliance/
file:///C:/Users/Papas%20neuer%20Laptop/Documents/Assignments/Africa%20ILO%20ROAF%2014th%20ARM%20Implementation%20Plan%20mid-term%20review%20May%202021/National%20Committee%20for%20the%20Fight%20against%20Trafficking%20in%20Persons
http://travaildesenfants.org/fr/dossier/sosteci
http://travaildesenfants.org/fr/dossier/sosteci
https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_797515/lang--en/index.htm
http://forumulher.org.mz/wp-content/uploads/2018/09/POLITICA-DE-GENERO-e-Estrategia-Implementacao-APROVADA-CM-11.09.2018ooo.pdf
http://forumulher.org.mz/wp-content/uploads/2018/09/POLITICA-DE-GENERO-e-Estrategia-Implementacao-APROVADA-CM-11.09.2018ooo.pdf
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 تعزيز  خالل  من  الدولية  العمل  منظمة  وتسعى.  الدولية  العمل  منظمة  عمل  مجال  أنحاء  جميع  في  موجودة  بالتمييز  المرتبطة  والمسائل
النقابيين  ضد  التمييز  منع  إلى   المثال،  سبيل  على  النقابية  الحرية الدفاع عن    األعضاء والمسؤولين  العمال على  قدرة جميع  وتعزيز 

ك  في  القاتالع  والنساء  الفتيات  مساعدة  األطفال  وعمل   الجبري   العمل  مكافحة  برامج  وتشمل .حقوقهم وتأكيدها  العمل   أو  الدعارة   ش ر 
  االقتصادي،  الميدان  في   والتنمية  التعاون  ومنظمة  للمرأة   المتحدة  األمم  هيئة   مع  بالتعاون  الدولية،  العمل  منظمة  وأطلقت.  القسري  المنزلي
  . مكان  كل   في  والرجال  النساء  بين  األجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية  تحقيق  بهدف  ،األجور  في   للمساواة  الدولي  االئتالف
أعضاء  أجنوب  وتُعتبر   وتونس ومصر  األبحاث  االئتالففي    نشطةفريقيا  تجري  الدولية،  العمل  منظمة  من  وبدعم  األجر   بشأن. 

المساواة في األجور جارية داخل االتحاد االقتصادي والنقدي    بشأنفي السنغال والمناقشات    ةالمتساويذي القيمة  عن العمل  المتساوي  
 فريقيا.ألغرب 

 تحويلي  برنامج  إلى  ودعت  األفريقية،  العمل  أسواق  خلدا  الجنسين  بين  الفجوات  استمرار  إلى  أبيدجان  إعالن  تنفيذ  خطة  وأشارت
 مدفوع  غير  الرعاية  بعمل  ويعترف  األجر،  مدفوع  والعمل  األجر  مدفوع  غير  الرعاية  عمل  بين  بالعالقة  يسلّم  الجنسين،  بين  للمساواة
  أبيدجان في   إعالن  تنفيذ  خطة  استبيان  من  4- 7  السؤال  ونظر.  الرعاية  مجال  في  العاملين  ويمثل  ويكافئ  توزيعه ويعيد  ويخفضه  األجر
 : العمل عالم  في الجنسين بين المساواة لتحقيق مصممة وبرامج ومؤسسات قوانين وجود

 الجنسين  بين المساواة  مبادرات  وجود 

   االستبيانات
 ذات الصلة 

  إجراءات اتخذت  التي البلدان 
 الجنسين   بين  المساواة لتعزيز

   أصحاب  منظمات  عدد
   في المشاركة  العمل
 اإلجراءات  هذه 

  مشاركةال العمال نقابات عدد
 اإلجراءات  هذه في

   تقدمه الذي الدعم
   الدولية  العمل منظمة
 اإلجراءات  لهذه

49 31 16 19 15 
 

 أو   استراتيجيات  تصميم"  1" :  الجنسين  بين  المساواة  لتعزيز  التدابير  من  أنواع  ثالثة  البلدان  اتخذت  الحاالت،  من  العظمى  الغالبية  وفي
" 3"  مماثلة؛  تسميات  أو  المرأة  أو شؤون  الجنسين  بين  المساواة  عن  مسؤولة  وزارات  إنشاء"  2"   الجنسين؛  بين  للمساواة  وطنية  خطط

 تسبق   المبادرات  هذه  من  العديد  أنّ   غير.  الوطنية  القوانين  في  الجنسين  بين  المساواة  لتكريس  أخرى  وتشريعات  العمل  تشريعات  مراجعة
 بالمساواة  معنية  لجانا    وزمبابوي  أفريقيا  وجنوب  موريشيوس  أنشأت  وقد .  العمل  بعالم  خاصة   جميعها  وليست  أبيدجان،  إعالن   اعتماد
 بين  ومن.  العمل  بسوق  المتعلقة  التدريبية  دوراتهما  في  الجنسين  بين  المساواة   العمل  إدارة  مركزا  وأدرج  .الفرص  تكافؤ  /الجنسين  بين

 استراتيجيات  وجود  عن   منها 21 خمس  أبلغت  أبيدجان،   إعالن   تنفيذ  خطة  استكملت استبيان  التي  الست  اإلقليمية  االقتصادية  الجماعات
 استراتيجية  2021  فبراير  /شباط  في  األفريقي  االتحاد  مفوضية  أطلقت  القارة،   صعيد  وعلى.  الجنسين  بين  للمساواة  إقليمية  خطط  أو

  لى ع  أجابت  لتيا  العمال  ومنظمات  العمل  أصحاب  منظمات  باإلجماع وأعربت  .المرأة  وتمكين  الجنسين  بين  للمساواة  األفريقي  االتحاد
 الترويج   على  المجال  هذا  في  نشطة  كانت  التي  الدولية  العمل  منظمة  مكاتب  معظم  وركزت.  الجنسين  بين  للمساواة  دعمها  عن  السؤال  هذا

(. والصومال  وناميبيا  موريشيوس)  أفريقية  بلدان  ثالثة  اآلن  حتى  عليها  صدقت  التي  ،(190  رقم)  2019  والتحرش،  العنف  التفاقية
 .  العمل مكان في الجنس نوع على القائم والعنف الجنسي التحرش على  للقضاء( 2025-2021)  استراتيجية زمبابوي واعتمدت

 واإلدارة األعمال قطاع   في المرأة 7-5

باعتبارها من يبحث هذا القسم في دور المرأة  
وكعاملة ومديرة في مشاريع    أصحاب المشاريع
أخرى.   في   النساء  من  العديد  تديرو  تجارية 

  في   الصغر   بالغة  منشآت  األفريقية  القارة
بائعات ،  المنظم  غير  االقتصاد قبيل    من 

  تصنيف   ويجب  السوق،  في  بائعات  أو   شوارعال
 يكفي  ما يجنين  ال مشاريع صاحبات أنهن على منهن العظمى الغالبية
  وتنفيذ  تصميم الضروري  من  لذلك، . المفرغة الفقر  لقةح من للهروب
 بدء   في   النساء  تواجهها  التي  قللعوائ  للتصدي  سياسية  وأدوات   حلول

 منظمة  ودأبت.  النمو  نحو  وموجهة  لالستمرار   قابلة  أعمال  ومزاولة
 مكونات  ستة  من  ويتألف  ،" المرأة  لدى  المشاريع  تنظيم  روح  تطوير"   باسم  المعروف  النهج  هذا  سنوات على تنفيذ  لعدة  الدولية  العمل

 :استراتيجية

 المشاريع؛  تنظيم روح في مجال  والدعم التدريب 
 المرأة؛  لدى المشاريع تنظيم روح لتطوير األعمال تنمية خدمات 

 
 ا. الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا وجماعة شرق أفريقيا والجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي والجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقي   21

40.8 % 

 المرأة في قطاع األعمال: التجربة األوغندية 

 "female future" برنامج األوغندي العمل أصحاب اتحاد يدير

 في والتعيينات العليا للقيادات تنفيذيات رئيسات/  نسائية قيادات إلعداد
ثل التي والمؤسسات وفي الشركات. اإلدارة مجالس  أصحاب اتحاد يُم 
 يُنظر في ممثلي إدارتها، يضمن االتحاد أن في مجلس األوغندي العمل

 االتحاد ويعزز. سواء حد على واإلناث الذكور من العمل أصحاب
. الجنسين بين المساواة وختم المرأة لتمكين المتحدة األمم مبادئ أيضا  
 منه استفادت لصاحبات األعمال برنامجا   أوغندا تدير ذلك، على عالوة
 .امرأة 500000 اآلن حتى

https://www.equalpayinternationalcoalition.org/
https://au.int/sites/default/files/documents/36195-doc-au_strategy_for_gender_equality_womens_empowerment_2018-2028_report.pdf
https://au.int/sites/default/files/documents/36195-doc-au_strategy_for_gender_equality_womens_empowerment_2018-2028_report.pdf
https://au.int/sites/default/files/documents/36195-doc-au_strategy_for_gender_equality_womens_empowerment_2018-2028_report.pdf
https://au.int/sites/default/files/documents/36195-doc-au_strategy_for_gender_equality_womens_empowerment_2018-2028_report.pdf
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 المرأة؛ لدى المشاريع تنظيم روح لتطوير  اإليكولوجي النظام تمكين 
 المرأة؛ لدى المشاريع تنظيم روح تطوير بشأن معارفال قاعدة 
  وتنفيذها؛  المشاريع لتصميم التقني الدعم 
 المرأة لدى المشاريع تنظيم روح لتطوير المالي واإلدماج الرقمي التحول برامج . 

في بلدان مثل إثيوبيا   تطوير روح تنظيم المشاريع لدى المرأة GET Ahead22عالوة على ذلك، تدعم برامج منظمة العمل الدولية مثل  

 وكينيا وأوغندا ومصر والسودان.

 أساس   بل هي  فحسب،   اإلنسان  حقوق  من  أساسيا    حقا    ليست  الجنسين  بين  المساواة  أنّ   على  أيضا    المستدامة   التنمية  أهداف  وتنص
  5- 5  الغاية  الجنسين  بين  المساواة  بشأن   المستدامة  التنمية  أهداف  من  5  الهدف  ويشمل.  بالسالم  مزدهر ومستدام ينعم  لعالم   ضروري
 جميع  على الرجل مع المساواة قدم على  للقيادة لها المتاحة الفرص وتكافؤ وفعالة كاملة مشاركة المرأة مشاركة كفالة"  إلى التي تسعى
  الدولية   العمل  منظمة  تعمل  الذي   بها،  المرتبط  2-5-5  المؤشر  وينص".  والعامة  واالقتصادية   السياسية  الحياة  في   القرار   صنع  مستويات
 ".اإلدارية المناصب في النساء نسبة: " على  عليه، مسؤولة كجهة

 )% من اإلجمالي(نسبة النساء في مناصب اإلدارة الرئيسية والمتوسطة 

 27.5 2014 سيراليونا 21.4 2010 ليبيرياا 18.2 2014 أنغولا

 45.7 2020 سيشلا 31.7 2019 ليسوتوا 24.0 2018 فاسوا بوركينا

 29.5 2017 توغو 31.8 2015 مدغشقر 55.3 2020 بوتسواناا

 19.3 2010 تونسا 22.1 2015 موزامبيقا 20.5 2017 ديفوارا كوت

 17.3 2014 تنزانياا 31.0 2019 موريشيوسا 7.1 2019 مصر

 25.4 2017 أوغنداا 48.2 2018 ناميبياا 44.0 2016 إسواتينيا

 35.1 2020 أفريقياا  جنوب 18.4 2017 النيجرا 21.1 2013 إثيوبياا

 30.0 2019 زامبياا 31.5 2013 نيجيرياا 26.6 2017 غانا

 28.1 2019 زمبابويا 15.1 2016 السنغالا 49.6 2019 كينياا

 

 يونيه /حزيران من اعتبارا   ،(ILO STAT) الدولية العمل لمنظمة اإلحصائية البيانات  قاعدة إلى  الجدول  هذا في الواردة البيانات وتستند

  في   بكثير   أعلى  أنها  من  الرغم  على  المائة،  في  30و  20  بين  تتراوح  عام  بشكل  الرئيسية  المناصب  في  النساء  نسبة  أنّ   وتُبين  ؛2021
 باستثناء   المعني،  المؤشر  في  طفيفة  زيادة  طولية  بيانات  عنها  تتوافر  التي  البلدان  معظم  وتبين.  أفريقيا  وشرق  جنوب  دول  من  العديد
 . 2019  عام  في المائة  في 7.1 إلى  2010 عام في  المائة في 13.8 من اإلدارية  المناصب في النساء نسبة تقلصت حيث مصر
 األفريقية  المكونة  الهيئات  اتخذتها  التي  التدابير  تحديد  هو  أبيدجان   إعالن  تنفيذ  خطة  استبيان  من   5-7  السؤال   من طرح  القصد   وكان
 . واإلدارة األعمال في المرأة مشاركة لتعزيز

 واإلدارة  األعمال  في  المرأة مشاركة  لتعزيز المتخذة الخطوات

   االستبيانات
 ذات الصلة 

   اتخذت  التي البلدان 
 الصلة   ذات اإلجراءات

  العمل أصحاب  منظمات  عدد
 اإلجراءات  هذه في  المشاركة

   مشاركةال العمال نقابات عدد
 اإلجراءات  هذه في

  العمل منظمة تقدمه الذي الدعم
 اإلجراءات  لهذه الدولية 

49 19 14 8 10 
 

 إلى وجود  أو  المرأة  لتمكين  العامة  واالستراتيجيات  المشاريع  إلى  الحكومات  من  العديد  أشارت  المعني،  السؤال  على  اإلجابة  وفي
  وجه   على  اتُخذت  التي  اإلجراءات  تحديد   دون  الجنسين،  بين  المساواة  أو/و  المرأة  شؤون  عن  مسؤولة  ومؤسسات  وهيئات  وزارات
  ومالي،   بيساو  -  وغينيا  وغانا  والكاميرون  بوروندي  مثل  البلدان   بعض  حددت  وقد .  واإلدارة  األعمال  في  المرأة  مشاركة  لتعزيز  التحديد
.  اإلدارية  المناصب أو  الوطني  البرلمان  أو   العامة  المبادرات أو  العامة  المؤسسات  في   المرأة   لمشاركة( المائة  في   50  أو   30)  حصصا  
 من   امرأة  500000  من  استفادت أكثر  وبالفعل،  األعمال؛   قطاع  في  المرأة   مشاركة  لتعزيز  األعمال  لصاحبات  برنامجا    أوغندا  وتنفذ

 
 البعد الجنساني وروح المبادرة معا .   22

https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer15/?lang=en&segment=indicator&id=SDG_0552_NOC_RT_A


49  االجتماع اإلقليمي األفريقي الرابع عشر  
 استعراض منتصف المدة لخطة التنفيذ 

 
 

 تدعو   حين  في   واإلدارة،   األعمال   في  المرأة  مشاركة  لتعزيز  تدابير  اتخذت   بأنها  العمل  ألصحاب  منظمات  عدة   وأفادت.  البرنامج  هذا
  القليلة   الدولية  العمل  منظمة  أنشطة  وتركز.  واالجتماعية  االقتصادية  الشؤون  في  المرأة  مشاركة  زيادة  إلى  عام  بشكل  العمال  نقابات
 في ياوندي  العمل  إلدارة  األفريقي  اإلقليمي  المركز   ويفيد.  المشاريع  تنظيم  مجال  في  ودعمها  المرأة  تدريب  على  المجال  هذا  في  نسبيا  
 مشاركة   أنّ   في هراري  العمل  إلدارة  اإلقليمي  األفريقي  المركز  يؤكد  حين  في  التدريبي،  منهاجها  من  جزء  الجنسين  بين  المساواة  بأنّ 

  أفريقيا  شرق   وجماعة   أفريقيا  غرب  لدول   االقتصادية  الجماعة  وصممت.  الرجل   مشاركة  تعادل  التدريبية  الدورات  معظم  في   المرأة
 المستقبل  في  في هذ المجال سياسة لوضع األفريقي جنوبلل يةائ نماإل جماعة ال تخطط حين في ،قضايا الجنسين تراعي إقليمية سياسات
 .أمانتها داخل الجنسين بين معنيا  بالمساواة مكتبا   أفريقيا وسط لدول  االقتصادية الجماعة وأنشأت. القريب

 

 

 



50  االجتماع اإلقليمي األفريقي الرابع عشر  
 التنفيذ استعراض منتصف المدة لخطة 

 
 

 ته هلمواج واالستجابة أثره: 19-كوفيد - 8

 التنفيذ  خطة  صياغة  وتمت  الشعبية؛  الصين  جمهورية  في  محصورا    يزال  ال  19-كوفيد  تفشي  فيه  كان  وقت  في  أبيدجان  إعالن   اعتُمد
 األشهر   في  بسرعة  تدهور  الوضع  هذا  ولكنّ .  األفريقية بعد  القارة  إلى   وصلت  قد  الجائحة  تكن  لم  عندما   ،2020  فبراير  /شباط  في

 كان   ذلك،  أعقاب  وفي.  كورونا  بفيروس  والوفيات  اإلصابات  عدد  ارتفاع  عن  األفريقية  البلدان  من  متزايد  عدد  أبلغ  عندما  التالية،
 والمداخيل  العمالة  وتقلصت.  الالئق  العمل   لبرنامج  األربع  الدعائم  جميع  على   شديدة  سلبية   آثار  انتشاره  احتواء  وتدابير  نفسه  للفيروس

  على   المفروضة  والقيود  اإلغالق  عمليات  بسبب   كبير  بشكل  المنظم  غير   االقتصاد  في  الخاص  للحساب  والعمل  المنظم  االقتصاد  في
  بسبب   تطاق  ال  بأعباء  مثقلة  االجتماعية  الحماية  ظمنُ   وأصبحت.  العالمية  واإلمداد  التوريد  سالسل  وانقطاعات  الحدود  وإغالق  النقل

  الحوار   وعمليات  مؤسسات  وتعطلت.  دخلها  فقدان  بسبب  اجتماعي  دعم   إلى  تحتاج   التي  واألسر المعيشية  للمرضى  المتزايدة  األعداد
 تدابير  خالل  من  العمال  وحقوق  اإلنسان  حقوق  تقييد  تم  وأخيرا ،.  حضوريا    االجتماع  بإمكانها  يكن  لم  المكونة  الهيئات  ألنّ   االجتماعي

 .والمجتمعات األفراد حرية من حدت

 الشركاء  من  بدعم  واالقتصاد،  والمجتمع  العمل  سوق  على   الجائحة  أثر  من  للتخفيف  حازمة  الحكومات إجراءات  اتخذت  الوضع،   اهذ  وفي
 : التالي النحو على تصنيفها ويمكن االستبيانات في المبادرات هذه بعض وورد. األحيان غالب في والمكتب االجتماعيين

 19-كوفيد أثر لتقييم دراسات وتونس، ورواندا ونيجيريا والمغرب وجيبوتي الكاميرون ذلك  في  بما البلدان، من العديد أجرى 
وأجرت بعض البلدان، بما في ذلك بوركينا فاسو وكابو فيردي وكوت ديفوار والنيجر والسنغال   العمل؛  وسوق  االقتصاد  على

 على العمال والمنشآت في االقتصاد غير المنظم؛ 19-وتوغو، عمليات تقييم سريعة لتأثير كوفيد
 وكوت   القمر  جزر  وضعت  حين   في  االجتماعية،  يةللحما  استجابة  خطط  وموزامبيق  ومالي  ومدغشقر  فيردي  كابو  وضعت  

 الحاالت؛  معظم ثالثية في عمليات خالل من عامة استجابة استراتيجيات أفريقيا وجنوب ومالوي ديفوار
 وأبلغت  استضعافا ؛  األكثر  األسر المعيشية   لدعم   جديدة   برامج  أطلقت  أو  الموجودة  النقدية  التحويالت  برامج   عديدة  بلدان  وّسعت 

 وتوغو أفريقيا وجنوب وناميبيا ومالي وموزامبيق ومدغشقر وغامبيا وإسواتيني ومصر فيردي وكابو فاسو بوركينا ذلك عن
 وزامبيا؛ وأوغندا

 في   المنشآت  يشمل  بما  المنشآت،  لدعم  اقتصادية  حوافز  رزم   أفريقيا  وجنوب  وكينيا  وغانا  ديفوار  كوت  مثل  بلدان  قدمت 
 المنظم؛ غير االقتصاد

 العمل لمفتشي 19-بكوفيد خاصة تدريبية دورات ومالي، وإسواتيني بنن ذلك   في بما البلدان، بعض  نظمت . 
  ودعم .  الدولية  العمل  منظمة  وضعتها  التي  19-كوفيد  أدوات  وأحيانا  عن طريق استخدام  بعد،  عن   العمل  ترتيبات  بلدان   عدة  واعتمدت
 المركز  في  األعضاء  الدول  إلى  التدريب  لتقديم  اإلنترنت  على  القائمة  والمنصات  التكنولوجيا  اعتماد  2021-2020  خالل الفترة  المكتب
 السفر  على  المفروضة  القيود  لتفادي  الفيديو   مؤتمرات  معدات  أحدث  على  الحصول  خالل  من  العمل   إلدارة  األفريقي  اإلقليمي

 في   الجائحة  عن  تحديثات  توفر  19-لكوفيد  متابعة  لوحة  األفريقي  للجنوب  اإلنمائية  الجماعة  وأنشأت.  19-كوفيد  بسبب   واالجتماعات
  وأعد  .الجماعة  بلدان مختلف في العمل سوق على بأثرها يتعلق فيما  سيما وال األفريقي، للجنوب اإلنمائية الجماعة في  عضو  دولة كل

 وبوتسوانا  إسواتيني  في   األعمال  قطاع  ومنظمات  العمل   أصحاب  لمنظمات  وخصصه  ، 19-كوفيد  إدارة  بشأن  العمل   لمكان  دليال    المكتب
 إلى  العودة"   دليل  المكتب  أعد  ذلك،  إلى   باإلضافة.  وأوغندا  وتنزانيا  وناميبيا  وكينيا  أفريقيا  وجنوب  وسيشل  ومالوي  وليسوتو  وزمبابوي

 .اإلقليم في األعمال قطاع ومنظمات العمل أصحاب لصالح منظمات" المنزل  من العمل" دليل و" العمل

 األفريقي،   التابعة لالتحاد  من أجل أفريقيا  مبادرة المهارات  رعاية  تحت  الدولية،  العمل  منظمة  أجرت  ،2021-2020  وخالل الفترة
والمتعلقة  للتدخالت  عملية  توصيات  التقرير  وحدد.  والمهارات  الوظائف  على   19-كوفيد  ألثر  سريعة  تقييمات  باالنتعاش   السياسية 

 وشملت .  وزامبيا  وأوغندا  أفريقيا  وجنوب  ونيجيريا  وناميبيا  وكينيا  وغانا  وإثيوبيا  الكاميرون  من  مماثلة  نتائج  ويشمل  االقتصادي
 تكنولوجيا  بمعارف  المهن  في مختلف  العمال  تعزيز إلمام"  1"   ما يلي:  البلدان  تلك  في  المحددة  المهارات  من  المشتركة  االحتياجات
 العمل  مسارات  مع  التعامل  من  العمال  تمّكن  التي  المهارات  مجموعات"  3"   والسالمة؛   الصحة   مجال  في  اراتالمه"  2"   المعلومات؛
 .19-وهذا مجرد مثال واحد عن سياسات "تغيير الغرض" لمعالجة تداعيات كوفيد .المتنوعة

  اإلجمالي   العدد  أنّ   المؤكد  ومن.  االستبيانات  خالل  من  عنها  اإلبالغ  تم  التي  تلك  على  أعاله  المذكورة  االستجابة  مبادرات  وتقتصر
 .بكثير مما ذُكر أكبر األفريقية البلدان اعتمدتها التي 19- كوفيد لمواجهة واالستجابة والسيطرة على العدوى الوقاية لتدابير
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بصفتها    اإلقليمية  االقتصادية  بالجماعات  الخاصة  العمل  نقاط  من  عددا    هناك  أنّ   غير.  الحال   مقتضى  حسب  السابقة،  األقسام  في  اإلقليمية  االقتصادية  الجماعات  ومساهمة  دور  إدراج  تم
 :إقليمية اقتصادية جماعات ست من الواردة االستبيانات إلى استنادا   ، هذا القسم في النقاط هذه مراجعة وتتم. وطنية عبر مؤسسات

 أبيدجان  إعالن تنفيذ  لخطة الوطنية عبر العناصر  تنفيذ في  اإلقليمية االقتصادية  الجماعات دور 

السوق المشتركة لشرق   السؤال 
 وجنوب أفريقيا 

   االقتصادية الجماعة

 أفريقيا  غرب لدول

   الحكومية الدولية الهيئة أفريقيا  شرق  جماعة

 23 بالتنمية المعنية

   يةائنماإل جماعةال

 األفريقي  لجنوبل

   االقتصادية الجماعة

 أفريقيا  وسط  لدول

  االقتصادية  الجماعة تعتبر هل
  أّن االعتراف المتبادل  اإلقليمية

  عنصر بالمهارات والتعاون
 اإلقليمي؟   التكامل  في هام

االعتراف المتبادل  
بالمؤهالت والمهارات لم  

من  ا  جزءينته بعد؛ سيكون 
لسوق المشتركة  ابروتوكول 

بشأن   لشرق وجنوب أفريقيا
الحركة الحرة، والذي لم  

 النفاذ. حيز بعد  يدخل 

  االقتصادية الجماعة  تضمن
  معادلة  أفريقيا غرب لدول

  والدبلومات  الشهادات
  منظمة وتدعم. الدراسية 
  معايير مواءمة الدولية العمل

  البناء  قطاعي  في المهارات
 .والزراعة

  السوق بروتوكول  صين
  شرق لجماعة  المشتركة
  االعتراف  على أفريقيا
  بالمؤهالت المتبادل 

  المهندسون ووقع. األكاديمية 
  واألطباء والمحاسبون
  االعتراف  اتفاقات البيطريون
 المتبادل 

  قبل من كهدف به معترف
  الحكومية الدولية  الهيئة
 بالتنمية   المعنية

  اإلنمائية الجماعة اعتمدت
  المؤهالت إطار األفريقي للجنوب 
  الجماعة  مؤهالت إطار) اإلقليمي
،  (األفريقي للجنوب  اإلنمائية
  لنقل التوجيهية المبادئ عن فضال  
  فإنّ   ذلك،  ومع. الحصائل تراكم
  المتبادل ليست  االعتراف اتفاقات 
.  اإلقليم بعد في  شائعة ممارسة
  إطار من التالية المرحلة وستضع

  للمؤهالت دنيا  معايير المؤهالت، 
  االعتراف لتعزيز  المهنية
 . المتبادل 

  االقتصادية  الجماعة تقوم
  بتشجيع أفريقيا وسط  لدول
  المتبادل  االعتراف ودعم

 . بالمهارات

  االقتصادية  الجماعة  أنشأت هل
  مؤسسات دعمت أو  اإلقليمية
  المهارات  على للتدريب إقليمية
  مفتوحة اللغات،  متعددة
  البلدان  جميع من للطالب 

  دعت نحو ما  على األفريقية، 
  التعليم استراتيجية  إليه

  والمهنيين التقنيين والتدريب
 األفريقي؟  لالتحاد

تقدم السوق المشتركة لشرق  
وجنوب أفريقيا، بالتعاون  

  اإلقليممع جامعات في 
  ا  موريشيوس، وقريبو)كينيا 

زامبيا( درجة الماجستير في  
ومن  اإلقليمي. التكامل 

مؤسسة  المزمع إنشاء 
 . إقليمية

  االقتصادية  الجماعة  تنظم
  أفريقيا برامج غرب لدول
  الناطقة البلدان  بين التبادل

  وتلك الناطقة باإلنكليزية
  اندماج  بالفرنسية وتسهل

  والتدريب التعليم خريجي
ودورات   والمهنيين التقنيين
  المؤسسات في التمّرن

  في الرئيسية والصناعات
  لدول االقتصادية  الجماعة
 . أفريقيا غرب

  ، 2021 فبراير /شباط في
  دول رؤساء قمة  وافقت
  على أفريقيا شرق جماعة
  الفرنسية استخدام

  كلغتين والكيسواحيلية
  شرق لجماعة إضافيتين
  ذلك اعتبار ويمكن. أفريقيا
  إنشاء نحو أولى  خطوة

  للتعليم إقليمية مؤسسات
 والمهنيين.  التقنيين والتدريب

  لم تقم بهذا اإلجراء بعد، 
  أنه على إليه يُنظر ولكن

  الهيئة ألن إجراء مهم
  المعنية الحكومية الدولية 
  أعضاء دوال   تضم بالتنمية
 . مختلفة رسمية لغات لديها

  اإلنمائية  الجماعة  سبق وأنشأت
 التحول جامعة األفريقي للجنوب 
  للجنوب اإلنمائية للجماعة
.  بعد  تفعيلها  يتم  لم التي األفريقي،

  دراسية برامج تقديم المقرر ومن
  والفرنسية اإلنكليزية باللغات 

 والبرتغالية 

 لم تقم بهذا اإلجراء بعد 

 
 الدولية الحكومية المعنية بالتنمية، غير أّن أمانة الهيئة لم تُجب على االستبيان. أجابت المنظمات اإلقليمية ألصحاب العمل وللعمال ومنظمة العمل الدولية على استبيان الهيئة    23
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 أبيدجان  إعالن تنفيذ  لخطة الوطنية عبر العناصر  تنفيذ في  اإلقليمية االقتصادية  الجماعات دور 

السوق المشتركة لشرق   السؤال 
 وجنوب أفريقيا 

   االقتصادية الجماعة

 أفريقيا  غرب لدول

   الحكومية الدولية الهيئة أفريقيا  شرق  جماعة

 23 بالتنمية المعنية

   يةائنماإل جماعةال

 األفريقي  لجنوبل

   االقتصادية الجماعة

 أفريقيا  وسط  لدول

  الجماعة تساهم  كيف
  تنفيذ   في اإلقليمية االقتصادية
  للتنمية الشامل البرنامج
 أفريقيا؟   في الزراعية

تقوم السوق المشتركة  
وجنوب أفريقيا بتنفيذ  لشرق 

البرنامج الشامل للتنمية  
الزراعية في أفريقيا؛ كما  
أسست التحالف من أجل  
تجارة السلع في شرق  

وجنوب إفريقيا الذي يشرف  
عليه قسم الصناعة  

والزراعة في السوق  
المشتركة لشرق وجنوب  

 .اأفريقي

  االقتصادية الجماعة  تكليف تم
  بتنفيذ  أفريقيا غرب لدول

  للتنمية الشامل البرنامج
أفريقيا واعتماده    في الزراعية
  عن المثال سبيل على محليا ، 
  الدول مساعدة طريق

  عددها والبالغ فيها األعضاء 
الخطة   صياغة في دولة،  15

  االستثمار الوطنية بشأن
  الجماعة  وتدعم الزراعي؛ 
  غرب لدول االقتصادية

  وتنفيذ  رصد إطار أفريقيا
  لتنميةل الشامل البرنامج
 . أفريقيا  في الزراعية

  شرق جماعة  معاهدة تنص
  في  التعاون  على أفريقيا
  االعتبار بعين  وتأخذ الزراعة

  والقارية،  الدولية الممارسات
  الشامل البرنامج يشمل بما

 أفريقيا.  في الزراعية  للتنمية

  للجنوب اإلنمائية الجماعة قامت 
  الشامل البرنامج بتكييف األفريقي
  من أفريقيا في الزراعية  للتنمية
  اإلقليمية الزراعية  السياسة خالل

  اإلقليمية  الزراعية السياسة )
.  الخمسية االستثمار وخطة

  وضعت ذلك،  إلى باإلضافة
  للجنوب اإلنمائية الجماعة
  عمل وخطة  استراتيجية األفريقي
  بشأن االقتصاد إقليميتين
 . األخضر

  االقتصادية  الجماعة  تنظم
  ورش أفريقيا وسط  لدول
  تتعلق   أخرى وأنشطة عمل

  للتنمية الشامل بالبرنامج
 . أفريقيا  في الزراعية

  الجماعة تعزز كيف
  التكامل اإلقليمية االقتصادية
  والمشاريع اإلقليمي  االقتصادي
 المشتركة؟

هذه هي مهمة السوق  
المشتركة لشرق وجنوب  

 .أفريقيا ذاتها

  البضائع تنقل حرية دخلت
  االتحاد  وتحقيق واألشخاص
  1 في النفاذ حيز الجمركي
  ؛ 2015 يناير /نيالثا  كانون
  تعمل ذلك،  على عالوة

  اإلقليمية االقتصادية  الجماعة
  عملة استحداث  تسريع  على

  واعتمدت اإلقليم،   في موحدة
  النقل لتيسير برنامجا  
 . اإلقليمي 

  أفريقيا شرق جماعة تعزز
  سبيل   على اإلقليمي،  التكامل
  اإلنتاج خالل  من المثال

  واللوازم للمنتجات المشترك
  ذلك،  على عالوة. الطبية
  تمويل الشريكة للدول يمكن

 مشتركا . تمويال    المشاريع

 االستثمار تشجيع خالل من
  وخطط واالستراتيجيات

 . اإلقليمية دون العمل

  آلية  اإلنمائية  الجماعة أنشأت 
  مع الخاص القطاع لمشاركة
اإلنمائية   الجماعة أعمال مجلس
  على عالوة. األفريقي للجنوب 
  إطارا   الجماعة وضعت ذلك، 

  للدول يوفر  االستثمار لسياسات
  سياساتها  لتعزيز إطارا   األعضاء 

  االستثمارات وجذب االستثمارية
  الخاص،  القطاع مشاركة وتعزيز

  الصغيرة المنشآت ذلك  في بما
 . والمتوسطة

  التكامل تعزيز يتم
  على اإلقليمي  االقتصادي

  والتخصصات المزايا أساس
:  األعضاء للبلدان النسبية
  غابون المثال،  سبيل  على
  األخشاب تجهيز  قطاع في

قطاع   في والكاميرون
  الزراعية،  الصناعات
  الكونغو وجمهورية
  قطاع  في الديمقراطية

 . التعدين

  اتخذت التي ما هي الخطوات
  منظمات تعزيز أو إلنشاء 
  ومنظمات أصحاب  العمال
  الجماعة مستوى  على العمل

  وإنشاء اإلقليمية،  االقتصادية
 الحوار مؤسسات  تعزيز أو

 اإلقليمية؟  االجتماعي

العمل   أصحابتنظيم   يجري
في إطار مجلس أعمال  
السوق المشتركة لشرق  

 . وجنوب أفريقيا

  االقتصادية الجماعة أقامت
  منتدى إفريقيا غرب لدول
  االجتماعي للحوار إقليميا  
  /تموز  في مرة آخر  اجتمع
  اإلقليم  ولدى. 2019 يوليه
  العمال لنقابات  منظمة أيضا  
  عن فضال    أفريقيا،  غرب في

  في شرق  العمال نقابات  اتحاد
قطاع   ومجلس أفريقيا
هما   أفريقيا في شرق األعمال

 بالفعل.  قيد التشغيل 

  نقابات  إنشاء اتحاد تم
  األفريقي القرن في العمال
  في  العمل أصحاب واتحاد
  الحكومية الدولية  الهيئة
  من بدعم  بالتنمية  المعنية
  كما. الدولية  العمل منظمة
  فريق إنشاء المكتب  سّهل

  تشارك الذي العمالة والعمل  قطاع
  الشركاء  مع  الحكومات فيه

.  المساواة قدم  على االجتماعيين
ممثلون  االجتماعيون والشركاء
  الخاص القطاع  في منتدى
  التنسيقي والمجلس للجماعة
 . األفريقي   الجنوب عمال لنقابات

  العمل أصحاب منظمات
  دون العمال ومنظمات
  بعد  موجودة ليست  اإلقليمية
  الجماعة مستوى على

  وسط  لدول االقتصادية
تدخل   أن  على أمل أفريقيا، 

 . المستقبل في  حيز الوجود

https://www.nepad.org/publication/sadc-regional-agricultural-policy-0
https://www.sadc.int/files/4515/9126/1250/SADC_Green_Economy_Strategy_and_Action_Plan-English.pdf
https://www.sadc.int/files/4515/9126/1250/SADC_Green_Economy_Strategy_and_Action_Plan-English.pdf
https://www.sadc.int/files/4515/9126/1250/SADC_Green_Economy_Strategy_and_Action_Plan-English.pdf
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 أبيدجان  إعالن تنفيذ  لخطة الوطنية عبر العناصر  تنفيذ في  اإلقليمية االقتصادية  الجماعات دور 

السوق المشتركة لشرق   السؤال 
 وجنوب أفريقيا 

   االقتصادية الجماعة

 أفريقيا  غرب لدول

   الحكومية الدولية الهيئة أفريقيا  شرق  جماعة

 23 بالتنمية المعنية

   يةائنماإل جماعةال

 األفريقي  لجنوبل

   االقتصادية الجماعة

 أفريقيا  وسط  لدول

  أصحاب لمنظمات  اتحاد
 أفريقيا.  في غرب العمل

  اليد هجرة  لخبراء مرجعي
  العمل منظمة من العاملة
  الدولية والهيئة الدولية 

  بالتنمية،   المعنية الحكومية
  لجنة  إنشاء عن فضال  
  الدولية  للهيئة تابعة  وزارية
  بالتنمية  المعنية الحكومية

  والعمالة العمل بشأن
 والهجرة. 

  تنقل حرية تأمين تم  هل
  تغطيها   التي  األشخاص، 
اإلقليمية،   االقتصادية  الجماعة
 اإلقليم؟ داخل

عتمدت الدول األعضاء  ا
بروتوكول السوق المشتركة  
لشرق وجنوب أفريقيا بشأن  

الحركة الحرة وصادقت  
عليه حتى اآلن أربع دول  

 . أعضاء

  االقتصادية  الجماعة اعتمدت
  أفريقيا غرب لدول

  التنقل حرية بروتوكوالت
 1979 عام  منذ للجماعة
  يةالثان المرحلة في  اآلن وهي
 . البروتوكوالت  لتنفيذ

  بروتوكول من 7 المادة   تنص
  لجماعة  المشتركة  السوق
  تنقل  حرية  على أفريقيا شرق

 األشخاص. 

  الدولية  الهيئة اعتمدت
  بالتنمية،   المعنية الحكومية

  العمل  منظمة من بدعم
  ثنائية عمل اتفاقات الدولية، 

  في  األعضاء الدول بين
  الحكومية الدولية  الهيئة
  عالوة. بالتنمية  المعنية
  الهيئة  اعتمدت  ذلك،  على
  بروتوكوال   2021 عام في

  تنقل  حرية بشأن
 . األشخاص

  بروتوكول  الجماعة اعتمدت
  عام  في األشخاص تنقل  تيسير
  النفاذ حيز  يدخل  لم ولكنه ، 2005
  أعضاء دول  أبرمت  وحاليا ، . بعد

  التي التدابير لتيسير ثنائية  اتفاقات 
  التأشيرات  من اإلعفاءات تشمل
 . الدخول وحق

 يناير  /الثاني كانون منذ
  تنقل حرية  أصبحت ، 2020

  جميع في سارية  األشخاص
  الجماعة في األعضاء  الدول

  وسط  لدول االقتصادية
  السفر  ووثيقة. أفريقيا
  سفر جواز)الوحيدة 
  لدول االقتصادية  الجماعة
  قيد  هي( أفريقيا وسط

 التصديق. 

   

  مع   تفاهم  مذكرات  الدولية  العمل  منظمة  وأبرمت.  االستبيان تقدما  مذهال    على   أجابت  التي  ت الس  اإلقليمية  االقتصادية  الجماعات  أحرزت  الجدول،   هذا  من  استنتاجه  يمكنه  ما   نحو  وعلى
التعاون  األفريقية،  اإلقليمية  االقتصادية  الجماعات  معظم  بل وحتى   عمال،للو  العمل  ألصحاب  اإلقليمية  المنظمات  أنّ   مالحظة  خاص  بشكل  المشجع  ومن.  أماناتها  مع  الوثيق  وتواصل 
 . أيضا   اإلقليمي المستوى  على الثالثي الهيكل مبدأ تطبيق يضمن  وهذا. اإلقليمية االقتصادية الجماعات مستوى على وضعها تم قد الحاالت، بعض في اإلقليمية االجتماعي الحوار ياتهيكل
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 على صعيد القارة   - 10

السابقة، حسب   األقسام  في  عمالللو  العمل  ألصحاب  القارية  والمنظمات  األفريقي  االتحاد  مفوضية  ومساهمة  دور  إدراج  تم  ،اإلقليمية  االقتصادية   الجماعات  بالنسبة إلى  الحال   كان  كما
 : القسم هذا في استعراضها ويتم. القارة صعيد على إال معالجتها يمكن ال التي العمل مجاالت من العديد هناك ذلك، إلى  باإلضافة . مقتضى الحال

 أبيدجان  إعالن  تنفيذ لخطة الصلة  ذات  العمل مجاالت  معالجة في  االجتماعيين والشركاء األفريقية القارية  المؤسسات  دور 

   العمال لنقابات  الدولي االتحاد أفريقيا  في األعمال  قطاع  اتحاد    األفريقي االتحاد مفوضية   العمل مجال 
 24أفريقيا  في

  التابع ألفريقيا  اإلقليمي  المكتب
 الدولية  العمل لمنظمة

األفريقي   االتحاد مفوضية تعتبر هل
  بالمهارات   المتبادل االعتراف أنّ 

  التكامل في  هام عنصر والتعاون
 اإلقليمي؟ 

المؤهالت   إطار   وضع على األفريقي االتحاد يعمل
  االعتراف في  سيساهمالذي  ،في القارة األفريقية

  العاملة القوى حراك  وتحسين بالمؤهالت المتبادل 
 25. القارة أنحاء جميع  في

  من بالمهارات المتبادل االعتراف يدعم 
 . التوعية خالل

  إطار لتصميم التقني   الدعم يوفر
  في القارة األفريقية،  المؤهالت 
  اليد حراك عن بحوثا   ويجري
  صناعة قطاع  في العاملة
 . الجلود

  اتخذتها التي الخطوات هي ما
  وشركاؤها األفريقي  االتحاد  مفوضية
  االتحاد استراتيجية  وتنفيذ لتفعيل

  التقنيين  والتدريب للتعليم األفريقي
 والمهنيين؟ 

 عقد عمل خطة   األفريقي  االتحاد مفوضية صممت
- 2019 والمهنيين التقنيين  والتدريب التعليم 
من أجل أفريقيا   المهارات  مبادرة وأطلقت  ، 2028
  كما. للشباب العمالة وآفاق المهارات  تنمية لتعزيز
  الجماعات  قدرة  األفريقي  االتحاد مفوضية عززت

  في مجال الوطنية  والسلطات اإلقليمية االقتصادية
  من االحتياجات استباق ونظم العمل سوق توقعات

 .مختلفة  تدريب برامج  ونفذت المهارات، 

 في  أفريقيا في األعمال  قطاع  شارك اتحاد
 وقام األفريقية في القارة  المهارات برنامج
مستوى  تستهدف مهارات برامج بتجريب 

  التقنيين والتدريب التعليم  المهارات في
 . وأوغندا كينيا في  والمهنيين

  في  العمال لنقابات  الدولي االتحاد يعمل
 لتفعيل  حكوميين غير شركاء مع أفريقيا

  للتعليم  األفريقي االتحاد  استراتيجية
 سبيل  على  والمهنيين،  التقنيين والتدريب
 غير منظمة مع  شراكة خالل  من المثال

  والتدريب التعليم لتعزيز إيطالية حكومية
  الوضع  ذات  الدول  في والمهنيين التقنيين
 . وإريتريا الصومال  مثل الهش

  الدولية العمل منظمة نظمت
  توقعات بشأن  تدريبيا   برنامجا  

  سوق  من مهارات االحتياجات
  عن فضال    العمل ومطابقتها، 

  متعلقة أخرى  تدريبية دورات
 . بالمهارات

 
 لم يجب االتحاد القاري الثاني لنقابات العمال، أي منظمة اتحاد النقابات األفريقية، على االستبيان.   24
"  2ودعم نتائج التعلم المتواصل لألفراد؛ " ، من جميع القطاعات الفرعية ومستوى التعليم والتدريب  ا وشفافيتها" تعزيز قابلية مقارنة المؤهالت وجودته1يجب أن يضطلع إطار المؤهالت في القارة األفريقية بما يلي: "    25

" تعزيز التعاون واالتساق بين أطر المؤهالت في أفريقيا وجميع  4"؛  في أفريقيامع إطار المؤهالت الوطني واإلقليمي ودعم خلق فضاء تعليم مشترك    " العمل بالتكامل3؛ " الدراسيةتيسير االعتراف بالدبلومات والشهادات  
 أنحاء العالم. 

https://www.nepad.org/publication/continental-strategy-technical-and-vocational-education-and-training
https://www.nepad.org/publication/continental-strategy-technical-and-vocational-education-and-training
https://www.nepad.org/publication/continental-strategy-technical-and-vocational-education-and-training
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 أبيدجان  إعالن  تنفيذ لخطة الصلة  ذات  العمل مجاالت  معالجة في  االجتماعيين والشركاء األفريقية القارية  المؤسسات  دور 

   العمال لنقابات  الدولي االتحاد أفريقيا  في األعمال  قطاع  اتحاد    األفريقي االتحاد مفوضية   العمل مجال 
 24أفريقيا  في

  التابع ألفريقيا  اإلقليمي  المكتب
 الدولية  العمل لمنظمة

  تنفيذ في  تم إحرازه الذي التقدم هو ما
  االتحاد  بين  المشترك  القاري البرنامج
  الدولية العمل  ومنظمة األفريقي

  تحويل  أجل من الالئق  العمل" 
 ؟" أفريقيا  في المنظم غير االقتصاد

  المشتركة التشغيلية الخطة  في مدرج المجال هذا
  ومنظمة  األفريقي االتحاد  مفوضية بين المبرمة
للمعارف   مركز إنشاء ذلك ويشمل. الدولية العمل
  في إطالقه تم الذي المنظم غير االقتصاد  في

 .2021 يوليه  /تموز

 في  العمال لنقابات  الدولي  أصدر االتحاد 
  جديد اجتماعي  من أجل عقد دعوة أفريقيا
  الصمود على والقدرة االنتعاش لتحقيق 

 في  وسيشارك ، (19-كوفيد بعدمرحلة ما )
  الدولية العمل لمنظمة   االفتراضي المؤتمر

  بشأن  اإلنمائي المتحدة  األمم برنامج /
 / الثاني تشرين  في المنظم غير االقتصاد
 .2021 نوفمبر

  أجل من اإلقليمي المكتب يمول
  الدولية العمل  لمنظمة أفريقيا
  بالسمة   تتعلق مختلفة دراسات

  وقد أجرى المنظمة،  غير
  لمستويات سريعة تقييمات 
  الجهات في صفوف  التنظيم
.  المنظم غير االقتصاد في  الفاعلة

  زيادة على التركيز وسينصبّ 
  المنشآت بين  والرقمنة اإلنتاجية
  وبالغة والصغيرة المتوسطة
  خطط تصميم ودعم  الصغر، 
  السمة إلضفاء وطنية  عمل

 . المنظمة

  األفريقي  االتحاد مفوضية قامت هل
  برنامج وتنفيذ  بصياغة وشركاؤها

  في  األزرق  االقتصاد بشأن قاري
 األفريقية؟  الجزرية الدول

استراتيجية  األفريقي   االتحاد مفوضية وضعت
  /آب  في تنفيذها بدأ األزرق االقتصاد أفريقية بشأن

 . النرويجية الحكومة  من بدعم 2021 أغسطس

  لهذا العمال نقابات من قوي دعم 
 . الموضوع

 

  في  تم إحرازه الذي التقدم هو ما
  القارة في  الحرة  التجارة منطقة تفعيل

  تنقل  حرية تعزيز وفي األفريقية، 
  االتحاد أنحاء  جميع في األشخاص
 األفريقي؟ 

  األفريقية القارة   في الحرة التجارة  منطقة تفعيل تم
 المعامالت التجارية وبدأت  2019 عام في

  القارة  في الحرة التجارة منطقة نظام بموجب
 يناير /الثاني كانون من األول في األفريقية 
  عضوا    دولة  40 صدقت  اآلن،  وحتى. 2021
 . األفريقية  القارة  في الحرة التجارة منطقة على

 عن تقريرا    أعّد اتحاد قطاع األعمال في أفريقيا
بالنسبة    األولوية ذات  القارية  السياسية   المسائل

 ذلك في  بما العمل،  أصحاب  إلى منظمات
 التجارة منطقة  في  لدورها المتاحة الفرص
 . األفريقية  القارة في  الحرة

 في  العمال  لنقابات الدولي االتحاد يسعى
  التجارة منطقة  على التأثير إلى أفريقيا
  إيالء لضمان األفريقية  القارة في  الحرة

  االجتماعية والعدالة الالئق للعمل األولوية 
 ال  بحيث اإلنسان،  وحقوق وحقوق العمل

 على سلبية  عواقب التجارة لتحرير يكون
  لنقابات  دليل إعداد ويجري.  الوظائف
 القارة في  الحرة التجارة  عن منطقة العمال

 . والفرنسية اإلنكليزية باللغتين األفريقية 

  الدعم  الدولية العمل منظمة  تقدم
  االتحاد إعالن لصياغة  التقني

  التوجيهية  والمبادئ األفريقي
 . الثنائية  العمل التفاقات

https://www.au-ibar.org/sites/default/files/2020-10/sd_20200313_africa_blue_economy_strategy_en.pdf
https://www.au-ibar.org/sites/default/files/2020-10/sd_20200313_africa_blue_economy_strategy_en.pdf
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 أبيدجان  إعالن  تنفيذ لخطة الصلة  ذات  العمل مجاالت  معالجة في  االجتماعيين والشركاء األفريقية القارية  المؤسسات  دور 

   العمال لنقابات  الدولي االتحاد أفريقيا  في األعمال  قطاع  اتحاد    األفريقي االتحاد مفوضية   العمل مجال 
 24أفريقيا  في

  التابع ألفريقيا  اإلقليمي  المكتب
 الدولية  العمل لمنظمة

  لتعزيز  اتُخذت التي الخطوات هي ما
  فريقياأ  عموم جمعية وتوسيع 

 لإلنتاجية؟ 

  جمعية  إنشاء  األفريقي  االتحاد مفوضية يّسرت
  االعتبار بعين تأخذ التي عموم أفريقيا للصناعيين، 

 . التحويلية الصناعة  في  اإلنتاجية

  جمعيةألنشطة   المالي الدعم  
  في لإلنتاجية فريقياأ عموم
 . وزمبابوي وزامبيا مالوي

  لتعزيز اتخذت التي التدابير هي ما
  للعمال اإلقليمية  المنظمات  قدرة
  إعالن تنفيذ على  العمل صحابألو

 أبيدجان؟ 

  التي  العاملة اليد لهجرة االستشارية اللجنة إنشاء 
  وقامت. القاريون االجتماعيون الشركاء  فيها يمثل
  اقتصادية  جماعات إلى استشارية  ببعثات اللجنة
  التدريب ندوات من العديد   ونظمت مختلفة،  إقليمية

 . العاملة اليد بهجرة المتعلقة اإللكترونية

 برنامجا   صمم اتحاد قطاع األعمال في أفريقيا 
 .أبيدجان إعالن لتنفيذ االجتماعيين للشركاء

 المواضيعي المستوى  على العمل إنجاز تم
 العمال نقابات وإشراك  الشباب عمالة مثل
 من  للتعاون المتحدة األمم  أطر صياغة في
  واالنتعاش المستدامة التنمية  أجل

   ، 19-كوفيد بعدما   االقتصادي
 اإلنجازات.  من وغيرها

  لألنشطة والمالي التقني الدعم
  مفوضية إطار في المذكورة
 . األفريقي   االتحاد

  للجنة الثالثي  الهيكل  تعزيز جرى هل
  التابعة لالتحاد المتخصصة التقنية

  الحوار تعزيز على وقدرتها األفريقي
  المساعدة  خالل من االجتماعي
 التقنية؟

المتخصصة   التقنية  اللجنة داخل ليس  
  االتحاد ولكن األفريقي،  لالتحاد التابعة 
  اتخذ أفريقيا في  العمال لنقابات الدولي

نقابات   مراكز قدرات لتعزيز مبادرات
  الحكومات مع للتفاوض الوطنية العمال
  عمليات وتصميم 19-كوفيد مكافحة بشأن

 . 19-كوفيد بعد  لما االنتعاش

 

  الشباب  مشاركة تأمين تم  هل
  غير االقتصاد ومنظمات والمعّوقين
  اللجنة  في  مراقبين بصفة   المنظم
  التنمية  بشأن المتخصصة التقنية

  التابعة والعمالة والعمل االجتماعية 
 األفريقي؟  لالتحاد

 الشركاء خالل من بل فقط مباشر،  بشكل  ليس
 . الحاليين القاريين االجتماعيين

 في العمال  لنقابات الدولي االتحاد يتعاون 

  منظمة وهي ، StreetNet مع أفريقيا

 . الشوارع لبائعي عالمية

 

  على بها  يُضطلع التي األنشطة هي ما
  المشمولة الفترة   خالل القارة صعيد

  الحماية خطة"   إطار  بالتقرير في
  أجل من األفريقي لالتحاد االجتماعية 

  في والعاملين الريفيين العمال
 ؟ " المنظم غير االقتصاد

  أبريل  /نيسان  في األفريقي االتحاد  مفوضية نظمت
  نطاق  توسيع  بشأن افتراضيا   إقليميا   حوارا   2021
  المنظم غير االقتصاد ليشمل االجتماعي الضمان
  الحماية تغطية لتسريع  التمويل المتاحة وخيارات
  اجتماع إلى باإلضافة أفريقيا،  في االجتماعية 
  آلية بشأن االجتماعي الضمان لمؤسسات افتراضي 

 الضمان مجال في  والتنسيق للتعاون قارية
 . االجتماعي

 في العمال   لنقابات الدولي االتحاد أجرى 
 بمجال  المتعلقة األنشطة من العديد أفريقيا
  اإلقليمية  الرقمية  األكاديمية مثل  العمل، 
 لمواجهة االجتماعية  الحماية استجابة  بشأن
  وضع"   بشأن ودراسة ، 19-كوفيد جائحة
  أفريقيا  في المنظم  غير االقتصاد عمال
  من األدلة توليفة: 19-كوفيد خالل

  على واالنعكاسات المتعلقة بالجائحة
 . االجتماعية  الحماية

  ألنشطة والتقني المالي الدعم
  فضال   األفريقي،  االتحاد  مفوضية

  إطار في  إضافية أنشطة  عن
  نطاق توسيع "   اإلقليمي المشروع
  الحماية على الحصول 
  اإلعانات  نقل  وقابلية االجتماعية 

  في  وأسرهم المهاجرين للعمال
  إقليمية اقتصادية جماعات
 . " أفريقيا   في مختارة
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 أبيدجان  إعالن  تنفيذ لخطة الصلة  ذات  العمل مجاالت  معالجة في  االجتماعيين والشركاء األفريقية القارية  المؤسسات  دور 

   العمال لنقابات  الدولي االتحاد أفريقيا  في األعمال  قطاع  اتحاد    األفريقي االتحاد مفوضية   العمل مجال 
 24أفريقيا  في

  التابع ألفريقيا  اإلقليمي  المكتب
 الدولية  العمل لمنظمة

  العاملة اليد هجرة برنامج استمر هل
  األفريقي االتحاد بين المشترك
  التابعة ألفريقيا  االقتصادية واللجنة
  الدولية والمنظمة  المتحدة لألمم
 الدولية    العمل ومنظمة للهجرة

  الفترة خالل  نطاقه وجرى توسيع
 بالتقرير؟  المشمولة

   اليد هجرة   بشأن  المشترك البرنامج تمديد  تم
  التنمية وكالة من بتمويل  2024 عام حتى العاملة

  اإلنمائي التعاون ووكالة( سويسرا) والتعاون
  االتحاد اعتمد ذلك،  على عالوة(. السويد) الدولي

  حماية بشأن إعالن ا 2021 عام في  األفريقي
  مبادئ ووضع المهاجرين، العمال  حقوق وتعزيز
 .األفريقي لالتحاد الثنائية  لالتفاقات  توجيهية

 برنامجا   صمم اتحاد قطاع األعمال في أفريقيا 
 . العاملة اليد هجرة إدارة بشأن

 في   العمال لنقابات  الدولي االتحاد شارك
 بشأن  المشترك البرنامج تنفيذ في  أفريقيا
 . العاملة اليد هجرة

  في الدولية العمل منظمة  أجرت
  بشأن المشترك إطار البرنامج

  تقييما    العاملة اليد هجرة
  العمل وسياسات  لتشريعات
  اقتصادية  جماعات في  القائمة
  مختارة،  أعضاء   ودول إقليمية

  العمال عن كتيبا   وأصدرت
 . العمل ومعايير المهاجرين

  المتخصصة التقنية  اللجنة ل تسهّ  هل
  والعمل االجتماعية  التنمية بشأن

  األفريقي لالتحاد التابعة  والعمالة
  بشأن والخبرات المعارف  تبادل

  الدولية  العمل  معايير على اإلشراف
 عنها؟ التقارير وإعداد

 من أفريقيا دعما    في األعمال اتحاد قطاع تلقى 
  االستراتيجية  خطته لتنفيذ  الدولية  العمل منظمة
 مشاركة لضمان األعضاء مشاركة وتعزيز
  اأفريقي أنحاء  جميع في  العمل أصحاب منظمات

  القارية السياسية المناقشات مختلف في
  معايير ذلك في  بما والمبادرات،  واإلعالنات 

 . الدولية  العمل منظمة

  في العمال لنقابات  الدولي االتحاد قدم
  معينة،  معايير لتعزيز دعما  نشطا   أفريقيا
 رقم  واالتفاقية 29 رقم توكولروالب مثل
   اإلشراف هيئات  قرارات  وتابع ، 182
 . الدولية  العمل  منظمةفي 

 

  خالل  اتخذت التي الخطوات هي ما
  خطة لتنفيذ  بالتقرير  المشمولة الفترة
  العمل بشأن األفريقي  االتحاد  عمل

 األطفال؟  وعمل الجبري

  2021  مارس /آذار في األفريقي االتحاد  نظم
 عمل على للقضاء الدولية للسنة أفريقيا   إطالق
  االتحاد  مفوضي من العديد والتزم ، األطفال 
 عملهم خطط  في األطفال  عمل بتعميم األفريقي

  االتحاد نظم كما. صةالمتخص  التقنية وفي اللجان
  لالحتفال حدثا   2021 يونيه /حزيران في  األفريقي
 . أفريقيا في األطفال  عمل لمكافحة العالمي  باليوم

  والثقافي  واالجتماعي االقتصادي المجلس ويجري
  دراسة والشتات المدني  والمجتمع األفريقي
 . األطفال بعمل الوعي مستوى عن استقصائية

 شارك اتحاد قطاع األعمال في أفريقيا في
 االتحاد  مفوضية  الحدثين اللذين نظمتهما

 األفريقي. 

 في   العمال لنقابات  الدولي االتحاد شارك
  مفوضية الحدثين اللذين نظمتهما في  أفريقيا
 . األفريقي   االتحاد

  الدولية العمل  منظمة دعمت
  االتحاد ضيةمفو أنشطة

  خالل  من ذلك في  بما األفريقي،
وتيرة التقدم في   تسريع  مشروع

  األطفال  عمل على اتجاه القضاء
  في واإلمداد التوريد   سالسل في

 . أفريقيا

  

أعدها اتحاد    التي  التنفيذ  تقارير  إلى   باإلضافة  الدولية،  العمل  لمنظمة  التابع  ألفريقيا  اإلقليمي  والمكتب  أفريقيا  في   العمال  لنقابات  الدولي  االتحاد  قدمها  التي  المعلومات  إلى  أعاله  الجدول  يستند
 (.التحديد وجه على التنفيذ خطة على يركز ال)قطاع األعمال في أفريقيا 

 

https://www.ilo.org/africa/technical-cooperation/accel-africa/WCMS_775869/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/africa/technical-cooperation/accel-africa/WCMS_775869/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/africa/technical-cooperation/accel-africa/WCMS_802569/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/africa/technical-cooperation/accel-africa/WCMS_802569/lang--en/index.htm


59  االجتماع اإلقليمي األفريقي الرابع عشر  
 استعراض منتصف المدة لخطة التنفيذ 

 
 

 

 االستنتاجات والتوصيات 

 وعشرين   اثنين  لمدة   أي  ،2021  سبتمبر  /أيلول  إلى  2019  ديسمبر  /األول  كانون  من   الفترة  التنفيذ  لخطة  المدة  منتصف  استعراض  يغطي
 مجّمعة )  مجاال    37  عددها   البالغ  العمل  بمجاالت  المتعلقة  األنشطة  جرت  المتلقاة،  االستبيانات  إلى  واستنادا    الفترة،  هذه  وخالل.  شهرا  
 من  بلدا    49)  أبيدجان  إعالن  تنفيذ  خطة  استبيان  أجابت على   التي  البلدان  من  المائة  في  58.5  في(  بالعمل  مجاالت تتعلق  سبعة  في

  31)  العمال  ومنظمات(  منظمة  54  أصل   من  منظمة  37)  العمل  أصحاب  منظمات  من   أقل   استجابة  معدلب 26 أفريقيا    بلدا    54  أصل 
 ومن مجال يتعلق بالعمل آخر    مجال عمل  إلى  عمل  مجال  من  اإلنجاز  معدل  يختلف  متوقعا ،  كان  وكما(.  منظمة  54  أصل  من  منظمة
 االتفاقيات   على  التصديق"   العمل التالية:  مجاالت  في  منها،  لكل  المائة  في  89.8  نسبة بلغت  أعلى  وُسّجلت  يتعلق بالعمل؛  آخر  مجال  إلى

 الجنسية   متعددة  المنشآت  إلعالن  الترويج  حقّق  حين  في  ،(3-7  القسم" )الجبري  والعمل  األطفال  عمل  مكافحة"و(  2-7  القسم" )األساسية
  مدة   من  شهرا    48  أصل  من   شهرا    22  سوى  يغطي  ال  هذا  المدة  منتصف  استعراض أنّ   وبما  .المائة  في   16.3  بنسبة  إنجاز معدل  أقل

  الهيئات   عنها  أبلغت التي  األنشطة  جميع  تُباش ر  لم   آنفا ، ذُكر  وكما.  مرضيا    اإلجمالي يمكن أن يُعتبر  اإلنجاز  معدل   فإنّ   أبيدجان،   إعالن 
 من  سيكون  ثم  ومن  أبيدجان،  إعالن  اعتماد  قبل  األنشطة كان قد بدأ  هذه  من  العديد  بل إنّ   أبيدجان،  إعالن  تنفيذ  خطة  بفضل  المكونة
دون   االفتراض  غير أنه يجوز  .واإلعالن الذي تقوم عليه  التنفيذ  خطة  وجود  إلى  التقرير  هذا  في  الملخص  التقدم  يُنسب  أن  االدعاء  باب

 كبير  حد  إلى  يّسرت   قد  دونها،  أو  المكتب  بمشاركة  بينها،  وفيما  المكونة  الهيئات  صفوف  في  والحوار  للتوعية  المستمرة  العملية  خشية أنّ 
 حقبة  خالل   العمالة اهتماما  جديرا  بالذكر   خلق   لم يلق   المثال،  سبيل  وعلى.  أبيدجان  إعالن   تنفيذ  خطة   في  المتوقعة  العمل  مجاالت  تحقيق

  نظرا    ،" هيكلي  تكيف"   لعملية  الخضوع إلى  تقريبا    األفريقية  البلدان  جميع  اضطرت  عندما  والتسعينات،  الثمانينات  في   الجديدة  الليبرالية
 ؛(1-1  القسم  انظر)  2004  لعام  واغادوغو  قمة  مع  ذلك  وتغير  .تلقائيا    الوظائف  سيخلق  االقتصادي  النمو  بأنّ   سائدا    كان  اعتقاد  إلى

  في  للعمالة  المنتظم  التعميم  إلى  ذلك،  بعد  ُعقدت  التي  أفريقيا  في  الدولية  العمل  لمنظمة  المتعاقبة  اإلقليمية  واالجتماعات  القمة  هذه  ودعت
  المعدل   كان  ذلك،  غرار  وعلى .  أجابت على االستبيان  التي  البلدان   من  المائة  في   87.2  في  الحال اآلن  وهو  الوطنية،  السياسات  جميع

 لمنظمة  األمد  وطويلة  جدا    كبيرة  إنمائي  تعاون  بحافظة  األرجح،   على   مدعوما ،   الجبري  والعمل  األطفال  عمل  مجال   في  لإلنجاز  المرتفع
  أصل   من  أفريقية  دولة  47  صدقت:  االجتماعي  الحوار   على مؤسسات  نفسه  األمر  وينطبق.  أفريقيا  في  الشواغل  هذه  حول  الدولية   العمل
 للحوار  وطنية  مؤسسات   تقريبا    األفريقية  البلدان  جميع   وأنشأت   الثالثية،  المشاورات  بشأن(  1976)  144  رقم  االتفاقية  على  دولة  54

 .االجتماعي

 معدل اإلنجاز حسب مجال العمل 

 )النسبة المئويةب(معدل اإلنجاز  مجال العمل 

 % 66,9 والشبان  للشابات سيما  ال أفريقيا،  أجل من الالئقة   الوظائف -1

 % 56,3 المهارات والتكنولوجيا  -2

 % 38,1 المنظم  وغير الريفي االقتصاد في  الالئق للعمل  شمولي تحول -3

 % 40,0 المستدامة   للمنشآت محفزة بيئة -4

 % 60,2 الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي  -5

 % 64,8 الحماية االجتماعية وحماية العمل للجميع  -6

 % 79,0 معايير العمل والمساواة بين الجنسين  -7

 % 58,5  النسبة اإلجمالية

 

  في   الدولية  العمل  بمنظمة  الصلة  ذات  ألنشطةا  لتخطيط  الالئق  للعمل  القطرية  البرامج  أهمية  على   المكونة  الهيئات  من  العديد  وأكدت
 .اإلقليم أنحاء جميع في أن تُعّمم وينبغي ذاتها  حد في للقدرات بناء عملية  هو الالئق للعمل  قطري برنامج وتصميم. بلدانها ورصدها

 
من حكومات: أنغوال ومصر وإريتريا وليبيا والنيجر. وفي حالة مصر، تم تلقي رد من أصحاب العمل فقط، وليس من الحكومات، وفي   يتم تلقي أي ردلم     26

 حالة النيجر، استجاب مكتب منظمة العمل الدولية، ولكن الهيئات المكونة لم تستجب. 
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 والقوانين   السياسات  صياغة  في  وثيق  بأنها تشارك على نحو  األحيان  غالب  في  العمال  ومنظمات  العمل  أصحاب  منظمات  ولقد ردت
  الرغم   وعلى .  للتحسين في هذا المجال   حيز   وتحديد  والمشاركة  والتشاور  المعلومات  لنقص  أسفه   عن  أعرب  بعضها  لكنّ   الصلة،  ذات
 . اإلقليم في للغاية مرضيا    أداء  يؤدي أعاله، ذكر كما االجتماعي،  الحوار  أنّ  يبدو ذلك، من

  ولمعالجة .  الجنسية  متعددة  المنشآت  إلعالن  والترويج  اإلنتاجية  بشأن  المعارف  تعزيز  وهما  األحمر،  باللون  عمل  مجالي  تحديد  وتم
 مجاالت سبعة تصنيف جرى ذلك،  على  عالوة. متضافرة جهودا   والمكتب المكونة أن تبذل الهيئات المستحسن  من هذه،  القصور أوجه
 ":صفراء"  أنها على  عمل

 وتطبيقها؛ (122  رقم) 1964،  العمالة سياسة اتفاقية على  التصديق 
 المنظم؛  غير االقتصاد على المنظمة  السمة إضفاء 
 الريفية؛ العمالة تعزيز 
 الخضراء؛  الوظائف وبرامج استراتيجيات صياغة 
 اإلنتاجية؛ مراكز إنشاء 
 ؛االجتماعيين والشركاء المنظم غير االقتصاد  في الجهات الفاعلة  بين التفاعل 
 واإلدارة األعمالقطاع  في للمرأة الريادي الدور . 

 .هذه العمل بمجاالت  والمكتب المكونة الهيئات اهتمام تجديد إلى المالحظة هذه وتدعو

  في   فقط  ليس  اإلقليمية  االقتصادية  الجماعات  به   تضطلع  الذي  المهم  الدورب  اإلقليمي  دون  المستوى  على  المنجزة  االستبيانات  وتشيد
 صحابألو للعمال إقليمية منظمات وإنشاء اإلقليمي االجتماعي الحوار بشأن  أيضا   بل األشخاص، تنقل وحرية اإلقليمي التكامل تعزيز
.  المكتسبة  باإلعانات  المتبادل  واالعتراف  ماعيةاالجت  الحماية  إعانات  نقل  وقابلية  الالئق  بالعمل  متعلقة  إقليمية  سياسات  وصياغة  العمل

  إقليم   أنحاء  جميع  في  بأن تُعّمم  جديرة  مبادرة  وهي  الالئق،  اإلقليمية للعمل  البرامج  اإلقليمية  االقتصادية  الجماعات  من  العديد  وصاغت
 .أفريقيا

 منظمات  مع  وبالتشاور  الدولية   العمل  منظمة  من  األحيان  غالب  في  بدعم  األفريقي،  االتحاد  مفوضية  اعتمدت  القارة،  صعيد  وعلى
 واالقتصاد   بالمهارات  واالعتراف  الحرة  التجارة  بشأن  القارية  واالستراتيجيات  األطر  من  العديد  القارية،  العمال  ومنظمات  العمل  أصحاب

 المجاالت،  من  وغيرها  االجتماعية  الحماية   نطاق  وتوسيع  العاملة  اليد  وهجرة  الجنسين  بين  والمساواة  األزرق  واالقتصاد  المنظم  غير
 . أبيدجان إعالن تنفيذ بخطة وثيقا   ارتباطا   المجاالت هذه جميع وترتبط. التنفيذ من مختلفة مراحل في وكلها

 والهيئات   األفريقية  البلدان  في  الجنوب  بلدان  بين  للتعاون  كبيرة  إمكانات  مجاال    37  عددها   البالغ  العمل  مجاالت  من  مجال  كل  ويوفر
  تجرى  الدولية  العمل  لمنظمة  المكونة  الهيئات  فيها  تشارك  التي  الحدود  عبر  المشتركة  األنشطة   أنّ   المؤكد  ومن.  المكونة وفيما بينها

  أجل   من  الجنوب  بلدان  بين  التعاون  نحو توسيع  انتظاما    أكثر  نهج  اتباع  ولكن .  بالضرورةبها    علم  على  المكتب  يكون  أن  دون  بالفعل
 . ترحيب موضع  سيكون أفريقيا في الالئق العمل

  والقاري   واإلقليمي  الوطني  المستوى  على   الدولية  العمل  لمنظمة  المكونة  للهيئات  القوي  االلتزام  على   دليال    التقرير  هذا   يقدم   الختام،   وفي
 حول  متمحور  عمل  ومستقبل  المستدامة  والتنمية  االجتماعية  والعدالة  الالئق  العمل  في  المتمثلة  الشاملة  المنظمة  بأهداف  أفريقيا  في

 إنجازات  عشر  الخامس  األفريقي  اإلقليمي  االجتماع  حين أن يقيّمإلى    أبيدجان  إلعالن  الكامل  للتنفيذ  سليما    أساسا    ويوفر ذلك.  اإلنسان
 . اإلعالن
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