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تحقیق التنمیة المستدامة في أفریقیا:   الجزء األول - 
اآلفاق والتحدیات الرئیسیة 

 

مقدمة 

ینعقد االجتماع اإلقلیمي األفریقي الثالث عشر في لحظة حاسمة. وقد انفتحت حقبة جدیدة، مما یجعل   .۱
من تحقیق النمو المستدام بالترافق مع العمل الالئق إمكانیة واقعیة. وبإمكان أفریقیا بالفعل أن تجني فوائد العائد 
الدیمغرافي وتعتمد على طاقة شاباتھا وشبانھا الذین یتمیزون بتدریب أفضل وبسھولة أكبر من أي وقت مضى في 
الوصول إلى التكنولوجیا الجدیدة وشبكات المعارف. وتتمتع القارة برمتھا بنمو اقتصادي كبیر وبظروف مستقرة 
نسبیاً لالقتصاد الكلي. وثمة ما یدل على وجود روح وطیدة لتنظیم المشاریع، فضالً عن االعتراف بالدور التحویلي 
للحمایة االجتماعیة. كما تمتلك أفریقیا الموارد الطبیعیة التي تشھد نقصاً مزمناً على الصعید العالمي. وعلى الرغم 
من أن إمكانات ضخمة ما فتئت غیر مستغلة، مما یحول دون تحقیق نمو أكثر شمولیة واستدامة، فمن الممكن تھیئة 

مستقبل أفضل، شریطة أن تسیر السیاسات في االتجاه الصحیح.  
وھناك وعي متزاید بالفوائد الناشئة عن مثل ھذا التحول السیاسي. فالعمالة والعمل الالئق یشغالن   .۲
حیزاً كبیراً من الرؤیة التي تحددھا أفریقیا للمستقبل. وقد شدد عدد من األحداث الكبرى على الدور المركزي للعمل 
الالئق في تحقیق نموذج إنمائي جدید ألفریقیا. وتشمل ھذه األحداث: مؤتمر القمة االستثنائي لالتحاد األفریقي بشأن 
العمالة والتخفیف من حدة الفقر في أفریقیا (واغادوغو، أیلول/ سبتمبر ۲۰۰٤)؛ مؤتمر وزراء المالیة والتخطیط 
والتنمیة االقتصادیة األفارقة (أبوجا، أیار/ مایو ۲۰۰٥)؛ مؤتمر الوزراء األفارقة (واغادوغو، أیار/ مایو ۲۰۰٦)؛ 
االجتماعان اإلقلیمیان األفریقیان الحادي عشر والثاني عشر في أدیس أبابا (نیسان/ أبریل ۲۰۰۷) وجوھانسبرغ 
ً یجعل من العمل  (تشرین األول/ أكتوبر ۲۰۱۱) على التوالي. ومنذ عھد أقرب، اعتمد االتحاد األفریقي إعالنا
ً للسیاسات االقتصادیة واالجتماعیة (كانون الثاني/ ینایر ۲۰۱٥)، وأطلق برنامج عام ۲۰٦۳،  ً رئیسیا الالئق ھدفا

الذي یضع تصوراً الغتنام الفرص اإلنمائیة واالستثماریة المستجدة. 
ً بالنسبة إلى الھیئات  ً رئیسیا باإلضافة إلى ذلك، یعتبر برنامج عام ۲۰۳۰ للتنمیة المستدامة معلما  .۳
ً على المستوى الوطني ودون اإلقلیمي  الثالثیة المكونة لمنظمة العمل الدولیة لجعل برنامج العمل الالئق ھدفا
واإلقلیمي. ویوجد العمل الالئق بالفعل في صمیم إطار ما بعد عام ۲۰۱٥. كما ستقدم نتیجة مؤتمر تمویل التنمیة، 

المعقود في تموز/ یولیھ ۲۰۱٥ ومؤتمر األمم المتحدة المعني بتغیر المناخ، التوجیھ لھذه الجھود. 
واألھم من ذلك أن أفریقیا حازت فضاء سیاسیاً أرحب. وقد تمكنت أغلبیة البلدان األفریقیة من اجتیاز   .٤
األزمة العالمیة وفترة االنكماش المطّولة في الكثیر من االقتصادات المتقدمة والركود األحدث عھداً في آسیا وأمریكا 
الالتینیة - حیث تُعتبر أسواقاً رئیسیة للمنتجات األفریقیة - على نحو أفضل بكثیر مما كان متوقعاً بناًء على التجربة 
السابقة. وثمة اھتمام متجدد بتعمیق التكامل االقتصادي بین البلدان األفریقیة، بھدف استنفار المحركات الداخلیة للنمو 

االقتصادي واستحداث الوظائف وجعل القارة تعتمد اعتماداً أقل على العوامل الخارجیة. 
ویكتسي العمل الحثیث على تھیئة الفضاء السیاسي واالستفادة منھ أھمیة أكبر، ألنھ على الرغم من   .٥
المكاسب االقتصادیة الكبیرة التي سجلتھا أفریقیا على مدى العقد الماضي والعدید من الفرص الجدیدة المتاحة 
أمامھا، ال یزال ثمة تحدیات رئیسیة وثغرات كبیرة في مجال العمل الالئق. والحظ االجتماع اإلقلیمي الثاني عشر 
في عام ۲۰۱۱ في استنتاجاتھ أن النمو االقتصادي وحده لیس كافیاً لحفز العمالة، وال لحفز الوظائف الالئقة حتما ً، 

ومما یشھد على صحة ذلك الوضع الراھن. 
ویتمثل أحد التحدیات المقبلة في استخدام الھیكل الثالثي على نحو أكثر فعالیة لكفالة أن یُستخدم الفضاء   .٦

السیاسي في الواقع للدفع قدماً بأھداف العمل الالئق والعمالة المنتجة. 
والتحدي الرئیسي اآلخر ھو أن العدید من الشركات ال تزال تعاني من انخفاض اإلنتاجیة، ال سیما في   .۷
االقتصاد غیر المنظم والمناطق الریفیة. ویكتسي مواجھة ھذا التحدي أھمیة فائقة لتحسین مستویات معیشة النساء 
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والرجال األفریقیین. ویرتبط االستثمار األجنبي واستغالل الموارد الطبیعیة ارتباطاً غیر متساٍو ببقیة االقتصاد، مع 
ما قد یترافق مع ذلك من نمو ضعیف وفوائد محدودة للسكان. 

كذلك، لم تكن مستویات التقدم المحرز متكافئة فیما بین البلدان. وفي بعض المناطق، اشتدت   .۸
االضطرابات االجتماعیة وما فتئت التوترات السیاسیة حادة. ونتج عن ذلك أیضاً ھجرة كثیفة لألفریقیین من ذوي 

الكفاءة. 
وینبغي أن ینصب تركیز االجتماع اإلقلیمي األفریقي الثالث عشر على استخالص الدروس من   .۹
الماضي والمضي قدماً، ال سیما فیما یتعلق بطریقة تذلیل العقبات األساسیة التي تعترض تنفیذ برنامج العمل الالئق 
من أجل تمھید الطریق أمام تحقیق مستقبل اقتصادي واجتماعي أفضل. وینبغي أن تكون النتیجة تقدیم توجیھات 
واضحة فیما یتعلق بتواجد منظمة العمل الدولیة في أفریقیا. وقد حدد برنامج ومیزانیة منظمة العمل الدولیة للفترة 
۲۰۱٦-۲۰۱۷ النتائج ذات األولویة بالنسبة إلى المنظمة. واعتبرت الھیئات المكونة عدداً من المجاالت الموضوعیة 
ً بالنسبة إلى أفریقیا، بما فیھا تلك المتعلقة بإضفاء السمة المنظمة على االقتصاد غیر المنظم وتعزیز  أكثر إلحاحا
المنشآت المستدامة وإرساء أرضیات الحمایة االجتماعیة وتوسیع نطاقھا وتحقیق العمل الالئق في االقتصاد الریفي. 
وأمام االجتماع اإلقلیمي فرصة لمراعاة الظروف الخاصة بأفریقیا، بما في ذلك الھشاشة والنزاعات الدائرة في عدد 

من البلدان، ووضع حلول لھا على نحو یتمشى مع اإلقلیم. 
ً فرصة، كما تقع على عاتقھ مسؤولیة، التطلع إلى أفق یتجاوز السنوات  وأمام ھذا االجتماع أیضا  .۱۰
الفاصلة عن القرن الثاني لمنظمة العمل الدولیة - وسوف یعقد االجتماع اإلقلیمي القادم بالفعل في عام ۲۰۱۹ عندما 
تتخطى المنظمة تلك العتبة. ویتطلب ذلك امتالك بصیرة أنفذ واتخاذ مزید من اإلجراءات الحاسمة من جانب مندوبي 

ھذا اإلقلیم الحیوي الذي یتمیز أیضاً بتفاوت في الثروة والموارد والقدرات. 
ولقد استھلت منظمة العمل الدولیة مبادرات المئویة - بشأن اإلدارة السدیدة والقضاء على الفقر   .۱۱
واالنتقال إلى اقتصاد أخضر والمنشآت والمرأة في العمل ودور معاییر العمل الدولیة ومستقبل العمل - ذات الصلة 
بأفریقیا. وبالنظر إلى التحوالت الجاریة في عالم العمل، من الضروري سماع صوت أفریقیا ومراعاة خبرتھا فیما 

یتعلق بمبادرة مستقبل العمل. 
ویركز الجزء الثاني من ھذا التقریر بالتفصیل على التقدم المحرز نحو تحقیق األھداف الواردة في   .۱۲
ً على إطالق برنامج العمل  برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥. وبعد مضي عشر سنوات تقریبا
الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥، ما ھي الصورة الشاملة؟ وما الذي تم إنجازه وما الذي یعیق إحراز تقدم 
أسرع، بالرغم من ارتفاع النمو االقتصادي؟ ویتناول القسمان التالیان ھذه األسئلة األوسع نطاقاً، قبل تقدیم عرض 

لبعض االعتبارات بشأن نشاط منظمة العمل الدولیة في المستقبل في أفریقیا. 

التقدم المحرز منذ بدء برنامج العمل الالئق  
في أفریقیا: ۲۰۰۷-۲۰۱٥ 

ً برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة  اعتمد االجتماع اإلقلیمي الحادي عشر في عام ۲۰۰۷ رسمیا  .۱۳
۲۰۰۷-۲۰۱٥. وتضمن البرنامج التزامات بجعل العمل الالئق حقیقة واقعة، ال سیما من خالل اعتماد البرامج 
القطریة للعمل الالئق. كما شجع على التعاون مع الوكاالت الشریكة بھدف تحقیق أھداف األمم المتحدة اإلنمائیة 

لأللفیة، التي تبلغ اآلن تمامھا. 

ُسجلت إنجازات كبرى منذ عام ۲۰۰۷ ... 

منذ عام ۲۰۰۷، أحرزت القارة األفریقیة في مجملھا تقدماً اقتصادیاً كبیراً. وشھدت فترة طویلة غیر   .۱٤
مسبوقة من النمو بلغت نسبتھ ٤٫٥ في المائة سنویا في المتوسط، حیث حقق ۲٥ في المائة من البلدان ٦ في المائة أو 
معدالت نمو سنوي متوسطة أعلى وسجل ٤۷ في المائة من البلدان األخرى معدالت نمو تتراوح ما بین ۳٫٥ و٦ في 

المائة. وكانت أفریقیا، خالل السنتین الماضیتین، القارة األسرع نمواً في العالم. 
والیوم، یتمتع الناس في أفریقیا، في المتوسط، بدخل أعلى بنسبة ۱۱ في المائة مقارنة بدخل   .۱٥
عام ۲۰۱۱ وأعلى بنسبة ۱٥ في المائة مقارنة بدخل عام ۲۰۰۷ عندما استھل برنامج العمل الالئق في أفریقیا 
للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥. وتُعتبر ھذه الزیادة ھي األقوى على مستوى العالم، بعد آسیا. وعلى نقیض ذلك، تراجع الدخل 

ً



 اآلفاق والتحدیات الرئیسیة: تحقیق التنمیة المستدامة في أفریقیا  - الجزء األول

3  

الحقیقي في الثمانینات والتسعینات، مما جعل الكثیرین ینظرون إلى ھاتین الحقبتین على أنھما عقدین ضائعین تبرز 
علیھما ندوب تنفیذ برامج "التكیف الھیكلي". 

وعرفت التكنولوجیا الجدیدة طریقھا إلى القارة، بدرجة لم یكن لیتصورھا سوى قلة قلیلة. وتضاعف ّ  .۱٦
ً من نیجیریا إلى  ً عدد مستعملي اإلنترنت على مدى السنوات الثالث الماضیة، وما لبث نطاقھ یزداد توسعا تقریبا
جنوب أفریقیا. وتشیر بعض المؤشرات إلى أن روح تنظیم المشاریع في أفریقیا أكثر كثافة منھا في أي من األقالیم 
ً جدیداً أعلى  األخرى. وعلى سبیل المثال، في عام ۲۰۱۲، كانت النسبة المئویة لألفریقیین الذین یدیرون مشروعا
بكثیر منھا في آسیا أو أمریكا الالتینیة۱. ومن جھة أخرى، تشھد معدالت انتشار المنشآت المنظمة مستوى منخفضا 
نسبیاً. ویشیر ذلك إلى أن أفریقیا ال تعاني من االفتقار إلى روح تنظیم المشاریع. بل یكمن التحدي في تسخیر تكاثر 
مبادرات المنشآت الصغیرة بحیث تتمكن من النمو واالنتقال إلى السمة المنظمة وتحقیق كتلة حرجة وتصبح عوامل 

محركة الستحداث العمل الالئق. 
ویزید رصید االستثمار األجنبي المباشر بمقدار السدس على ما كان علیھ في عام ۲۰۱۱ وبمقدار   .۱۷
ثالثة أرباع على ما كان علیھ في عام ۲۰۰۷. وتشكل الموارد الطبیعیة وجھة الجزء األكبر من االستثمار األجنبي 
المباشر. بید أن قطاعي الزراعة والخدمات استقطبا في اآلونة األخیرة بعض تدفقات االستثمار المھمة. وتتزاید قدرة 
البلدان في أفریقیا على النفاذ إلى األسواق المالیة العالمیة، مما ساعد في حاالت عدیدة على التخفیف من احتیاجات 
ً المساعدة اإلنمائیة  التمویل لالستثمارات العامة الضروریة للغایة. ویتجاوز االستثمار األجنبي المباشر حالیا
الرسمیة. ویتأتى ربع االستثمار األجنبي المباشر تقریباً من االقتصادات الناشئة الكبیرة في آسیا وأمریكا الالتینیة، ال 

سیما الصین - التي تعتبر في الوقت الراھن أكبر شریك تجاري للقارة األفریقیة. 
ً عرضة  ومع ذلك فإن المزید من التكامل مع النظام المالي واالقتصادي العالمي یجعل اإلقلیم أیضا  .۱۸
للمخاطر أمام التطورات الجاریة في أماكن أخرى، بما في ذلك مخاطر تدفق رؤوس األموال المرتبطة بالتغیرات 

الطارئة على السیاسات النقدیة في االقتصادات المتقدمة أو زیادة التعرض للركود في أھم االقتصادات الناشئة. 
كما تم إحراز بعض التقدم الباعث على التفاؤل فیما یتعلق بالتخفیف من حدة الفقر. وزاد انتشار الفقر   .۱۹
ّ لمعرف على أنھ دخل یقل عن ۱٫۲٥ دوالراً أمریكیاً في الیوم - من ٥۱ في المائة في عام ۱۹۸۱ إلى ٥۸  المدقع - ا

في المائة في عام ۱۹۹۹. وانخفض بنحو ۱۲ نقطة مئویة منذ ذلك الحین. 
ً لتقریر مكتب العمل الدولي المعنون لمحة عامة عالمیة  وقد أخذت طبقة متوسطة في البروز. ووفقا  .۲۰
ً منذ عام ۲۰۰۰.  عن العمالة والشؤون االجتماعیة: اتجاھات عام ۲۰۱٥، فقد اتسع حجمھا بمقدار النصف تقریبا
وتوجد طبقة متوسطة في شمال أفریقیا أكبر منھا في أفریقیا جنوب الصحراء. لكن البراھین القائمة في معظم البلدان 
تشیر إلى نشوء طبقة متوسطة حضریة ومتعلمة ودینامیة. ومن شأن ھذه العملیة، إذا تواصلت، أن تولد فرصاً جدیدة 

على جانب من األھمیة بالنسبة لالقتصاد والمجتمع. 
ً ملحوظاً، حیث تلقى ٤۱ في المائة من  ً ألحدث المؤشرات، تحّسن التحصیل العلمي تحسنا ووفقا  .۲۱
ً ثانویاً، مقارنة بنسبة ۲٦ في المائة في عام ۲۰۰۰. وفي شمال أفریقیا،  الشباب في أفریقیا جنوب الصحراء تعلیما

ینھي قرابة ۸۰ في المائة من الشباب التعلیم الثانوي و۳۱ في المائة التعلیم العالي. 
ً للمستقبل، فإن أفریقیا مؤھلة لتصبح المحرك الرئیسي الستحداث فرص العمل في العالم.  واستشرافا  .۲۲
والواقع أنھ من األھمیة بمكان أن تقوم بذلك. وعلى مدى ۱٥ سنة القادمة، سیكون كل وافد جدید من أصل ثالثة 
وافدین جدد إلى سوق العمل العالمیة من أفریقیا (انظر الشكل ۱). وإذا كان ھؤالء الوافدون الجدد یتمتعون 
بالمھارات المطلوبة ویستفیدون من فرص العمل الالئق، فإن بإمكان القارة أن تصبح مركز استقطاب للمنشآت 
المستدامة واالستثمار واالبتكار في قطاع األعمال. وباستطاعة أفریقیا أن تكون في الطلیعة في تنفیذ برنامج التنمیة 

المستدامة لعام ۲۰۳۰. 

  

____________ 
۱   انظر: 

M. Herrington and D. Kelley: African Entrepreneurship: Sub-Saharan African Regional Report, 2012. 

ً
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الوافدون األفریقیون إلى سوق العمل كحصة من إجمالي الوافدین إلى سوق العمل في العالم  الشكل ۱: 

 

ً
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مالحظة: یعرض ھذا الشكل التغیر الحاصل في نسبة السكان في سن العمل (الذین تتراوح أعمارھم بین ۱٥ و٦٤ عاماً) في أفریقیا 
كحصة من التغیر الحاصل في نسبة السكان في سن العمل في العالم أجمع.  

المصدر: إدارة البحوث في منظمة العمل الدولیة استنادا إلى: مكتب العمل الدولي: لمحة عامة عالمیة عن العمالة والشؤون االجتماعیة: 
اتجاھات عام ۲۰۱٥. 

... مستفیدة من زیادة حیز السیاسات العامة 

ً عالمات مشجعة على أنھ مع االعتراف المتزاید بدور سیاسات العمل الالئق في تعزیز  وثمة أیضا  .۲۳
تنمیة متوازنة ومستدامة،۲ باتت أفریقیا مصدراً لالبتكارات السیاسیة. أوال ً، ھناك تركیز متزاید على السیاسات 
العامة لمعالجة شراك تدني اإلنتاجیة، الذي یشكل جوھر التخلف. ویشمل ذلك اتخاذ تدابیر لتعزیز الھیاكل األساسیة 

كثیفة العمالة، التي تنتج عنھا فائدة مزدوجة تتمثل في دعم استحداث الوظائف وتعزیز القدرة اإلنتاجیة. 
باإلضافة إلى ذلك، یعتبر العمل الالئق عامالً حاسماً لمعالجة شراك تدني اإلنتاجیة، الذي ینشأ عندما   .۲٤
یقتصر نشاط العمال ذوي المھارات وأصحاب المشاریع المفعمین بالحیویة على الحاالت التي ال تسمح لھم 
باالستفادة من إمكاناتھم االقتصادیة إلى أقصى حد. ویكمن أحد التحدیات المھمة في اتساع انتشار المنشآت غیر 
المنظمة وغیر المعلن عنھا في المناطق الحضریة في العدید من البلدان األفریقیة. وتتسم معالجة السمة غیر المنظمة 
بأھمیة بالغة من أجل ربط القطاعات الموجھة نحو التصدیر مع بقیة قطاعات االقتصاد وتحسین مكانة أفریقیا في 

سالسل القیم العالمیة. 
وشھدت السنوات األخیرة عدة محاوالت مثیرة لالھتمام لمعالجة المعدالت العالیة من السمة غیر   .۲٥
المنظمة من خالل مزج ابتكاري للسیاسات المتعلقة بالمجال الضریبي والحمایة االجتماعیة وسوق العمل. وتشكل 
رواندا مثاالً مفیداً، حیث ینتمي أكثر من ۱۰۰۰۰ عامل من عمال النقل بالدراجات الناریة، ومعظمھم من الشباب، 
إلى إحدى جمعیتي سائقي الدراجات الناریة القائمتین. وتتیح ھاتان الجمعیتان االستفادة من الحمایة االجتماعیة، كما 
أنھما توفران االئتمان وتدیران مدارس تعلم القیادة لصالح أعضائھما. باإلضافة إلى ذلك، ثبت أن تنظیم العمال من 
االقتصاد غیر المنظم وتشجیع المنشآت غیر المنظمة على االنضمام إلى بعضھا البعض في تكتالت إنتاج أو 

 ILO: World of Work 2014: Developing with jobs, Geneva, 2014.  :۲   انظر
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تعاونیات، ھو أسلوب فعال في تعزیز العمل الالئق في االقتصاد غیر المنظم۳. وفي االقتصادات الریفیة في القارة، 
ً فیما یتعلق بالتجھیز  اضطلعت التعاونیات ومنظماتھا العلیا بدور حاسم لیس فقط فیما یتعلق باإلنتاج، بل أیضا

والتخزین والنقل والتسویق ألجل التصدیر، مما حّسن كثیراً إیرادات أعضائھا٤.  
وفي الوقت نفسھ، بُذلت الجھود لتعزیز العمالة المنتجة في المناطق الریفیة. ویمنح برنامج شبكات   .۲٦
األمان المنتجة في أثیوبیا، رغم أنھ ال یوفر ضمانات كاملة لالستخدام، الحق ألفقر األسر المختارة للمشاركة في 
المخطط بعدد أدنى من األیام من األشغال العامة طیلة فترة البرنامج أو إلى حین خروجھا من حالة العوز. ویھدف 
البرنامج بذلك إلى تطویر الھیكل األساسي الریفي واستصالح األراضي وتحسین إدارة مستجمعات المیاه، مما یسھم 
في زیادة اإلنتاجیة الزراعیة. كما توفر المنشآت التعاونیة، من قبیل تعاونیات االدخار واالئتمان أو جمعیات دفن 

الموتى، آلیات تكمیلیة الستحداث فرص العمل وتوفر الحمایة االجتماعیة٥. 
ومن التحدیات الرئیسیة لھذه المبادرات ضمان تكرار التجارب وتعمیمھا. وبھذا الخصوص، استھلت   .۲۷
منظمة العمل الدولیة برامج لتعزیز مصادر الطاقة المتجددة والنھوض في الوقت ذاتھ بالعمل الالئق، على سبیل 

المثال، في كوت دیفوار وموزامبیق وزامبیا. 
ثانیا ً، ثمة إدراك بأن الحمایة االجتماعیة تفید لیس فقط في حمایة الفئات المستضعفة من السكان، بل   .۲۸
ً جیداً - في تعزیز مصادر النمو الداخلیة والقدرات الفردیة. وتُبرز األولویة  ً - إذا كانت مصممة تصمیما تفید أیضا
التي منحھا رؤساء الدول في مؤتمر قمة االتحاد األفریقي الخامس والعشرین، المنعقد في حزیران/ یونیھ ۲۰۱٥، 
للحمایة االجتماعیة من أجل نمو شامل، أھمیة الحمایة االجتماعیة في القارة، وقد باتت توصیة منظمة العمل الدولیة 

بشأن أرضیات الحمایة االجتماعیة، ۲۰۱۲ (رقم ۲۰۲)، في صلب النقاشات واألنشطة السیاسیة في ھذا المجال. 
وقد شكل ذلك أیضا مجاال من المجاالت التي شھدت ابتكارات سیاسیة مھمة في أفریقیا. واعتمدت   .۲۹
موریشیوس إعانات البطالة االنتقالیة في عام ۲۰۰۹. ویوفر ھذا المخطط القائم على االشتراكات للتأمین ضد البطالة 
- ال یزال غیر معتاد في أفریقیا - إعانات لمدة تصل إلى عام واحد، فضالً عن خدمات التوظیف والمواد التدریبیة، 
ویستكمل تقدمة شاملة أصالً للضمان االجتماعي للجمیع. وأسفر قیام رواندا مؤخراً بتبدیل المخططات الصحیة 
للمجتمع المحلي إلى مخطط تأمین صحي وطني، عن توفیر تغطیة صحیة شبھ شاملة. وتقدم بلدان شمال أفریقیا، وال 
سیما المغرب، أمثلة جدیرة باالھتمام على إضفاء السمة المنظمة على االقتصاد غیر المنظم من خالل اعتماد 
مخططات خاصة ومدعمة للضمان االجتماعي لفائدة المجموعات التي یصعب في العادة تغطیتھا، من قبیل العاملین 

لحساب أنفسھم والعمال المنزلیین. واعتمدت الجزائر آلیة تمویل مبتكرة من خالل فرض ضریبة مرصودة. 

ً ً

ورواندا ھي أول بلد في القارة یعتمد إجازة األمومة مدفوعة األجر. وتستكشف تونس وزامبیا ونامیبیا   .۳۰
خططاً مماثلة. ویعمل عدد من البلدان على اعتماد إعانات التعویض عن إصابات العمل. 

واتسع نطاق المساعدة االجتماعیة في العدید من البلدان األفریقیة. ففي جنوب أفریقیا، شملت تغطیة   .۳۱
نظام المعاش التقاعدي االجتماعي غیر االكتتابي أكثر من ٦٥ في المائة من السكان الذین تتجاوز أعمارھم ٦۰ 
سنة٦، بینما شملت ھبة دعم األطفال، المعتمدة في عام ۱۹۹۸، أكثر من ۱۰ مالیین من أشد األطفال فقراً بحلول 
عام ۷۲۰۱۰. وتوفر بوتسوانا ونامیبیا إعانات شاملة مماثلة. وتقدم مبادرة "النیجیریون یطعمون النیجیریین" نھجاً 

ابتكاریاً یجمع بین الحمایة االجتماعیة والدعم الوظیفي لسكان الریف. 

____________ 
۳   مكتب العمل الدولي: االنتقال من االقتصاد غیر المنظم إلى االقتصاد المنظم، التقریر الخامس (۱)، مؤتمر العمل الدولي، 

الدورة ۱۰۳، جنیف، ۲۰۱٤. 

٤   انظر:   

World Bank: Driving innovation in Africa, available at: http://www.worldbank.org/content/dam/ 
Worldbank/document/Africa/Report/ida-driving-innovation-in-afr.pdf. 

٥   انظر، على سبیل المثال: 

ILO: Cooperating out of poverty: The renaissance of the African cooperative movement, 2008; or ILO: 
The cooperative model for the delivery of home based care services for people living with HIV, 2011. 

 http://www.pension-watch.net/pensions/country-fact-file/south-africa/.  :٦   انظر الموقع التالي

۷   انظر: 

B. Levy, A. Hirsch and I. Woolard: South Africa’s evolving political settlement in comparative 
perspective. Southern Africa Labour and Development Research Unit Working Paper, No. 138, 2014. 
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وفي الوقت ذاتھ، یعني توسیع نطاق مخططات المعاشات االكتتابیة وغیر االكتتابیة على السواء في   .۳۲
السنوات األخیرة في كابو فیردي، أن أكثر من ۹۰ في المائة من السكان الذین تتجاوز أعمارھم ٦۰ سنة یحصلون 

اآلن على معاش تقاعدي۸. 
ویُعتبر الحد األدنى لألجور بدوره آلیة حیویة لزیادة الطلب وتعزیز الوظائف الجیدة، على نحو ما ورد   .۳۳
في تقریر األجور في العالم للفترة ۲۰۱٤-۲۰۱٥، الصادر عن منظمة العمل الدولیة. وھذا مجال یتسم في الغالب 
بنقص في التغطیة. ومع ذلك، أظھرت بلدان مثل زامبیا كیفیة توسیع نطاق تغطیة الحد األدنى لألجور، ال سیما من 

خالل التشریع الجدید الذي اعتمد في عام ۹۲۰۱۱. 
ثا لثاً، تمثل الحقوق ودعائم الحوار االجتماعي الخاصة بالعمل الالئق غایات في حد ذاتھا ووسیلة   .۳٤
تمكینیة من أجل تحقیق أھداف أخرى، وتوجد عالمات مشجعة تنم عن عدم غیاب ذلك عن األذھان. وتعتبر معاییر 
العمل األساسیة والحقوق األساسیة في العمل ظروفاً مؤاتیة لتعزیز اإلنصاف. وبذلك، فإنھا تنطوي على اإلمكانیات 
الكفیلة بالقضاء على الفقر والتخفیف من حدة أوجھ انعدام المساواة. وحتى تاریخھ، صدق ٤٦ بلداً في أفریقیا من 
أصل ٥٤ بلداً، على االتفاقیات األساسیة الثماني لمنظمة العمل الدولیة۱۰، وھو تعبیر قوي عن التزامھا بھا، وإن كان 

إنفاذ ھذه االتفاقیات یختلف اختالفاً كبیراً. 
ً إلى تحقیق  ویُثري الحوار االجتماعي الذي یستند إلى حق التنظیم بحریة، النقاش بآراء مختلفة سعیا  .۳٥
نتائج متوازنة وعادلة ویضطلع، بناًء على ذلك، أیضاً بدور أساسي في تعزیز التنمیة الشاملة. وتُظھر التجارب أنھ 
ال یوجد حل وحید یالئم الجمیع، بل باألحرى یتعین على استراتیجیات العمل الالئق أن تتكیف مع الظروف األصلیة 
واألحوال القُطریة. ویمثل الحوار االجتماعي وسیلة أساسیة لتسھیل التوافق بین الشركاء االجتماعیین وبناء القدرات 
في مجال اإلصالح. ویتمثل أحد األمثلة الحدیثة على ذلك في العقد االجتماعي الجدید في تونس، الذي وقعتھ 
الحكومة وممثلون عن نقابات العمال وأصحاب العمل في عام ۲۰۱۳ في الذكرى السنویة الثانیة لثورات الربیع 

العربي، والذي وضع الحوار االجتماعي في صمیم اإلدارة السدیدة في البلد. 
وما یبعث األمل في النفوس أن العدید من البلدان األفریقیة سعت في الفترة األخیرة إلى استحداث إطار   .۳٦
للحوار االجتماعي الثالثي والتشاور السیاسي أو االرتقاء باألطر القائمة كوسیلة لتعزیز اإلدارة التشاركیة وتدعیم 
السلم االجتماعي. وینطبق ذلك على بلدان مثل السنغال باستحداثھا المجلس األعلى للحوار االجتماعي في عام 
۲۰۱٤، وبوروندي بإنشائھا اللجنة الوطنیة للحوار االجتماعي في عام ۲۰۱۳، وسیشل بإعادتھا إحیاء اللجنة 
االستشاریة الوطنیة بشأن العمالة والعمل في عام ۲۰۱۳ ومالوي بإطالقھا المجلس االستشاري الثالثي المعني 
بالعمل في عام ۲۰۱٥. وسعت بلدان أخرى إلى تعدیل تشریعاتھا من أجل تعزیز المفاوضة الجماعیة مثل رواندا في 

عام ۲۰۱٥. 
وحتى ھذا التاریخ، أنشئت آلیات للحوار االجتماعي الوطني، بما فیھا المجالس االقتصادیة   .۳۷

واالجتماعیة، في قرابة ۳۸ بلداً في أفریقیا، وإن كان بدرجات متفاوتة. 
ً إلى أنھ على الصعید اإلقلیمي الفرعي، جرى وضع آلیات ثالثیة للحوار  وتجدر اإلشارة أیضا  .۳۸
االجتماعي، ال سیما فیما یتعلق باالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفریقیا والجماعة االقتصادیة لدول غرب أفریقیا 

والجماعة اإلنمائیة للجنوب األفریقي. 
وقدمت منظمة العمل الدولیة المساعدة للعدید من ھذه المبادرات. وإرساء الحوار االجتماعي في   .۳۹
الترتیبات المؤسسیة واإلدارة السدیدة ھو استثمار جید للمستقبل. ومتى استخدمت مؤسسات الحوار االجتماعي ھذه 
ً فعاالً، یمكنھا أن تساعد البلدان األفریقیة على توطید دعائم الدیمقراطیة ومنع نشوب الصراعات  استخداما
االجتماعیة، التي ما فتئت تتزاید في كثیر من البلدان، ال سیما في القطاع العام، وتعزیز السالم وتحسین أداء سوق 

العمل. 

____________ 
۸   انظر الموقع التالي:  

http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=50638. 

۹   انظر الموقع التالي:  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@travail/documents/publication/wcms
_154419.pdf. 

 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11001:0::NO.  :۱۰   انظر الموقع التالي
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ومع ذلك، ال تزال ثغرات العمل الالئق كبیرة... 

یكمن التحدي الذي یواجھھ االجتماع اإلقلیمي األفریقي الثالث عشر في االتفاق على اإلجراءات الالزم   .٤۰
اتخاذھا لتحویل اإلمكانات غیر المستثمرة في ظروف أفریقیا الحالیة إلى عملیات إنمائیة تستجیب لمبادئ منظمة 
العمل الدولیة للعدالة االجتماعیة، ولتجسید برنامجھا للعمل الالئق. وال تستفید جمیع البلدان األفریقیة، وال جمیع 
المواطنین من سجل النمو االقتصادي القوي. فالفوارق جسیمة، وھي تزداد جسامة في بعض الحاالت. وال یزال 
التقدم المحرز في تحقیق العمل الالئق متخلفاً عن النجاح االقتصادي الذي تحقق. والظاھر أن النمو االقتصادي لیس 
شامالً بما یكفي، إذ یستثني المالیین من األشخاص من حقھم في التمتع بالكرامة التي یمنحھا العمل، ویُفاقم من أوجھ 
انعدام المساواة ویُضیق في نھایة المطاف أسس التنمیة المستدامة. بل من شأن الفشل في تحویل مواطن العجز ھذه 

أن یھدد التقدم المحرز بالفعل. 
وتظل أفریقیا أفقر قارة في العالم حیث تضم ۳٤ بلداً من أصل ٤۸ بلداً تعتبرھا األمم المتحدة أقل   .٤۱
البلدان نمواً. وال یزال المبدأ األساسي الوارد في دستور منظمة العمل الدولیة، والذي یذكر أن "الفقر في أي مكان 
یشكل خطراً على الرفاه في كل مكان"، یتردد صداه كدعوة إلى اتخاذ اإلجراءات. ویزداد ھذا الوضع تعقیداً جراء 
وجود تفاوتات شدیدة بین البلدان، حیث تستفید أغناھا، وخصوصاً منھا التي تملك الموارد الطبیعیة، على نحو غیر 
متناسب من سیاق النمو الدینامي. ویعیش ۲۱٤ ملیون فقیر عامل، من أصل ۸۳۹ ملیون فقیر عامل في العالم، أي 
فقیر عامل واحد من أصل أربعة، في أفریقیا. وعلى نحو ما تمت اإلشارة إلیھ آنفاً، كان التقدم المحرز في تحقیق 

األھداف اإلنمائیة لأللفیة متبایناً (انظر اإلطار ۱). 
وكل ذلك یعكس االختالالت التي ال تزال تجتاح أسواق العمل األفریقیة. كما أن أغلبیة المنشآت   .٤۲
والوظائف غیر منظمة وھشة. باإلضافة إلى ذلك، تتسع فجوة اإلنتاجیة بین المنشآت غیر المنظمة ونظیراتھا 
المنظمة اتساعاً واسعاً على نحو استثنائي في أفریقیا۱۱. وھذه حقیقة رئیسیة تساعد على تفسیر سبب وقوع العدید من 
النساء والرجال في كمائن الفقر. ویجسد اتساع انتشار المنشآت منخفضة اإلنتاجیة/ غیر المنظمة، مواطن القصور 
فیما یتعلق باللوائح العامة المتعلقة بقطاع األعمال والوصول إلى التمویل والمھارات والتعلم المتواصل والبنیة 

التحتیة۱۲. 
ً لتقریر األجور في العالم  وتخلفت مداخیل العمل عن األداء االقتصادي، حیث ارتفعت األجور، وفقا  .٤۳
۲۰۱٥/۲۰۱٤، بأقل من ۱ في المائة في عام ۲۰۱۳، أي أقل من الزیادة التي شھدتھا األجور في آسیا أو أمریكا 

الالتینیة۱۳. 
ومستویات العمالة الھشة - التي تشمل العمل للحساب الخاص والعمل األسري غیر مدفوع األجر -   .٤٤
ھي األعلى في جمیع األقالیم. ویمارس قرابة ثمانیة أشخاص عاملین من أصل عشرة في أفریقیا جنوب الصحراء 
أشكاالً ھشة من االستخدام. ویبلغ ھذا العدد مقداري المتوسط العالمي تقریباً، وتمثل النساء األفریقیات نسبة ساحقة 

في صفوف المستضعفین. 
وظلت معدالت بطالة الشباب مرتفعة على نحو مزمن، بل ازدادت ارتفاعاً في شمال أفریقیا. وھي أحد   .٤٥

العوامل الرئیسیة التي تُسبب ضغوط الھجرة. 
ومعدالت الھجرة في أفریقیا ھي األعلى بین جمیع األقالیم. وثمة ما یدل على أن قلة فرص العمل   .٤٦
الالئق - ولیس النمو االقتصادي المتدني - عامل حاسم من عوامل الھجرة غیر الطوعیة۱٤. وعندما تُضاف آثار 
النزاعات وتدھور البیئة، تصبح حتمیة اتخاذ إجراءات من أجل إتاحة حلول بدیلة للھجرة غیر الطوعیة أكثر إلحاحاً. 
وفي أزمة المھاجرین األخیرة، كانت نسبة كبیرة من تدفقات المھاجرین عبر دول البحر األبیض المتوسط من بلدان 

"القرن األفریقي". 
  

____________ 
۱۱   انظر، على سبیل المثال، 

African Development Bank Group: Private Sector Development Strategy of the African Development 
Bank Group 2012–2017, May 2012, or M. Stampini et al.: How Large is the Private Sector in Africa? 
Evidence from National Accounts and Labor Markets, IZA Discussion Paper No. 6267, 2011. 

 www.ilo.org/eese.  :۱۲   لالطالع على المزید من التفاصیل، انظر

۱۳   انخفضت األجور الحقیقیة بنسبة ٥٫٥ في المائة في عام ۲۰۱۱ ونمت بنسبة ۱٫۲ في المائة في عام ۲۰۱۲. 

 ILO: World of Work Report 2014: Developing with jobs, Geneva, 2014.  :۱٤   انظر
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 اإلطار ۱: التقدم المحرز نحو تحقیق األھداف اإلنمائیة لأللفیة في أفریقیا۱ 

ً ً

 

ً ً

حققت منطقة شمال أفریقیا الھدف األول من األھداف اإلنمائیة لأللفیة قبل خمس سنوات من الموعد المحدد من خالل 
ً في الیوم) من ٥ في المائة في عام  خفض معدالت الفقر المدقع (األشخاص الذین یعیشون بأقل من ۱٫۲٥ دوالراً أمریكیا
۱۹۹۰ إلى أقل من ۱ في المائة في عام ۲۰۱٥. وعلى نقیض ذلك، سجلت معدالت الفقر المدقع في أفریقیا، باستثناء شمال 
أفریقیا، تراجعا أكثر تواضعا، مخفقة بذلك في تحقیق ھدف تخفیض معدل الفقر المدقع بمقدار النصف. إضافة إلى ذلك، یفید 
بطء وتیرة الحد من الفقر، إلى جانب ارتفاع معدالت النمو السكاني، بأن التقدیرات تشیر إلى زیادة العدد المطلق لألفریقیین 

الذین یعیشون في الفقر من ۲۹۰ ملیون شخص في عام ۱۹۹۰ إلى ٤۱٤ ملیون شخص في عام ۲۰۱۰. 

ومع ذلك، فإن ھذه األرقام اإلجمالیة تخفي وجود تفاوت كبیر بمرور الوقت وفیما بین البلدان. وارتفع معدل الفقر في 
أفریقیا جنوب الصحراء خالل التسعینات ولم ینزل عما كان علیھ في عام ۱۹۹۰ حتى عام ۲۰۰۲، في حین تسارعت وتیرة 
التقدم المحرز في الحد من الفقر تسارعاً كبیراً ابتداًء من عام ۲۰۰٥ مقارنة بالفترة السابقة. إضافة إلى ذلك، حققت ستة بلدان 
الھدف األول من األھداف اإلنمائیة لأللفیة بحلول عام ۲۰۱۰، وھي الكامیرون ومصر وغامبیا وغینیا والسنغال وتونس، 
بینما اقتربت إثیوبیا وموریتانیا وأوغندا من تحقیق ھذا الھدف بحلول عام ۲۰۱٥. ووحدھا أنغوال وغانا ومالوي ورواندا 

بلغت الھدف المتعلق بالحد من الجوع بحلول عام ۲۰۱۳، رغم أن بلداناً كثیرة أخرى أحرزت تقدماً ملموساً نحو بلوغھ. 

وأحرزت أفریقیا جنوب الصحراء تقدما كبیرا نحو تحقیق ھدف تعمیم التعلیم االبتدائي (الھدف ۲ من األھداف اإلنمائیة 
لأللفیة). وارتفعت معدالت االلتحاق الصافیة من ٥۲ في المائة في عام ۱۹۹۰ إلى ۸۰ في المائة في عام ۲۰۱٥، حیث ازداد 
عدد األطفال المسجلین بأكثر من الضعف من ٦۲ ملیون طفل إلى ۱٤۹ ملیون طفل خالل الفترة نفسھا. ویخفي ذلك، مرة 
أخرى، حدوث تسارع كبیر منذ عام ۲۰۰۰ بزیادة قدرھا ۲۰ نقطة مئویة بین عام ۲۰۰۰ وعام ۲۰۱٥، مقارنة بزیادة قدرھا 
۸ في المائة فقط في الفترة ۱۹۹۰-۲۰۰۰. وفیما یتعلق بالمساواة بین الجنسین، بحلول عام ۲۰۱٥، التحقت ۹۳ فتاة بمدارس 
ابتدائیة مقابل كل ۱۰۰ صبي، مقارنة بمعدل ۸٥ فتاة مقابل كل ۱۰۰ صبي في عام ۲۰۰۰. كما أحرزت منطقة شمال أفریقیا 
تقدماً ھائالً في مجال التعلیم االبتدائي، إذ ارتفعت نسبة االلتحاق من ۸۰ في المائة في عام ۱۹۹۰ إلى تعلیم شبھ شامل في 

عام ۲۰۱٥. 

وانخفضت نسبة العمال الفقراء انخفاضاً ملحوظاً. وتعتبر معدالت انعدام المساواة بین الجنسین في الحصول على العمل 
مدفوع األجر في شمال أفریقیا األعلى بین جمیع المناطق، حیث ظلت نسبة النساء في االستخدام بأجر في القطاع غیر 
الزراعي في حدود ۱۹ في المائة منذ عام ۱۹۹۰. وفي أفریقیا جنوب الصحراء، ارتفع الرقم المقارن من ۲٤ إلى ۳٤ في 

المائة في الفترة ۱۹۹۰-۲۰۱٥. 

وشمال أفریقیا ھي واحدة من بین ثالث مناطق فقط تمكنت من تحقیق الھدف ٤-ألف الذي یتعلق بتخفیض معدل وفیات 
األطفال دون الخامسة بمقدار الثلثین. وقد انخفض معدل وفیات األطفال دون سن الخامسة بنسبة ٦۷ في المائة بین عام 
۱۹۹۰ وعام ۲۰۱٥. وفي أفریقیا جنوب الصحراء، تم تحقیق انخفاض بنسبة ٥۲ في المائة خالل الفترة ذاتھا. كما حققت 
المنطقتان انخفاضاً كبیراً في معدل الوفیات النفاسیة، بنسبتي انخفاض قدرھما ٤۹ في المائة في أفریقیا جنوب الصحراء و٥۷ 
في المائة في شمال أفریقیا بین عام ۱۹۹۰ وعام ۲۰۱٥، رغم أن ھذین اإلنجازین ال یرقیان إلى مستوى الھدف المحدد 

بتحقیق انخفاض بنسبة ۷٥ في المائة. 

۱   التجمعات اإلقلیمیة التي استخدمتھا أھداف األمم المتحدة اإلنمائیة لأللفیة. وتستند جمیع األرقام إلى: 
UN Economic Commission for Africa (UNECA). MDG Report 2014: Assessing progress in Africa toward the Millennium 
Development Goals. Addis Ababa, 2014; and UN: The Millennium Development Goals Report 2015, New York, 2015. 

وبالرغم من أن التحویالت تمثل حصة كبیرة من الناتج المحلي اإلجمالي (أكثر من ٥۰ في المائة من   .٤۷
الناتج المحلي اإلجمالي في الدول الھشة)، فإن أثرھا على التنمیة المحلیة كثیراً ما یكون ضعیفا ً. ویجب استخدامھا 
من الناحیة االستراتیجیة لتعویض خسارة رأس المال البشري، ذلك أن المھاجرین ھم أكثر فأكثر من ذوي 

المھارات، ولكنھم غیر قادرین على إیجاد وظائف الئقة. 
ً شواغل كبیرة فیما یتصل بخطر االتجار بالبشر والعمل الجبري. ویعتبر االتجار غیر  وثمة أیضا  .٤۸
المشروع بالنساء المستضعفات أمراً غیر مقبول. وترتبط مخاطر صحیة كبیرة بتنقل األشخاص عبر الحدود، مثلما 

حدث في محاوالت الھجرة األخیرة عبر البحر األبیض المتوسط إلى أوروبا. 
وبالرغم من نشوء قطاع زراعي دینامي وموجھ نحو التصدیر، یتواجد السواد األعظم من العمال في   .٤۹
أفریقیا في مزارع الكفاف الصغیرة وغیر المنتجة ویواجھون احتمال العیش في فقر مستدیم. كما تتأثر آفاق تولید 
الدخل لدیھم تأثراً شدیداً بتدھور البیئة. وال تزال حالة التخلف سائدة في الریف، مما یفاقم من أوجھ انعدام المساواة 

ویحرم االقتصادات األفریقیة من مصدر رئیسي للتنمیة المستدامة. 
وبالرغم من إحراز تقدم یعتد بھ في تغطیة نُظم الحمایة االجتماعیة في أفریقیا في السنوات األخیرة، ال   .٥۰
تزال ثمة ثغرات واسعة، وما فتئت أفریقیا تسجل أدنى نسب التغطیة مقارنة بأي إقلیم، في جمیع فروع الحمایة 
االجتماعیة. وعلى سبیل المثال، أشارت التقدیرات في عام ۲۰۱۳، إلى أن ۳٥٫۱ في المائة من السكان في سن 
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العمل في أفریقیا جنوب الصحراء كانوا یتمتعون بالتغطیة القانونیة التي یوفرھا أحد أشكال نُظم المعاشات التقاعدیة. 
غیر أنھ نتیجة لحاالت الفشل في التنفیذ، لم تشمل التغطیة سوى ۱٦٫٦ في المائة عملیا ۱٥ً. وال تزال نُظم التأمین ضد 
البطالة محدودة في الجزائر ومصر وموریشیوس وجنوب أفریقیا۱٦، وتقتصر في الغالب على المستخدمین في 

القطاع المنظم. 
وإلى جانب ھذه التحدیات العامة، شھدت الفترة منذ االجتماع اإلقلیمي األفریقي األخیر أكبر انتشار   .٥۱
لفیروس إیبوال على اإلطالق. كما ال تزال أفریقیا تعاني على نحو غیر متناسب من فیروس نقص المناعة البشریة 
واإلیدز، حیث تضم ۷۱ في المائة من مجموع األشخاص المصابین بفیروس نقص المناعة البشریة على الصعید 
العالمي. وتمثل النساء ٥۸ في المائة من األشخاص المصابین بفیروس نقص المناعة البشریة في أفریقیا، وال یتوفر 
العالج إال لفائدة أربعة أشخاص من أصل عشرة في اإلقلیم۱۷. ویعاني األشخاص المصابون بفیروس نقص المناعة 

البشریة حالیاً من معدالت بطالة أعلى بثالثة أضعاف من المتوسط الوطني. 
ورغم ما سلف، انخفض عدد الوفیات الناجمة عن فیروس نقص المناعة البشریة في أفریقیا جنوب   .٥۲
الصحراء بنسبة ۳۹ في المائة بین عام ۲۰۰٥ وعام ۲۰۱۳. كما أن اإلصابات الجدیدة آخذة في التراجع، وسجلت 
ً في تغطیة العالج بمضادات الفیروسات الرجعیة. ویجب االستناد إلى ھذا  السنوات الثالث األخیرة توسعاً سریعا
الزخم المشجع لتیسیر الجھود الرامیة إلى وضع حد لفیروس نقص المناعة البشریة باعتباره تھدیداً للصحة العامة 

في القارة بحلول عام ۲۰۳۰. 
ومن شأن االستناد إلى االلتزامات المنصوص علیھا في برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة   .٥۳
۲۰۰۷-۲۰۱٥ وتوسیع نطاق اإلجراءات المتكاملة بشأن فیروس نقص المناعة البشریة، أن یعزز التقدم المحرز 
ویخفف من أثر الوباء على القوى العاملة. وفي بیئة تمویلیة تنافسیة، ینبغي استخدام التمویل المخصص لإلیدز 
باعتباره مدخالً لتقویة النُظم وفي الوقت ذاتھ لمعالجة قضایا أعم تتصل بحقوق اإلنسان والمساواة بین الجنسین 

والعمالة الشاملة والتنمیة المستدامة والحد من الفقر. 

... وتتطلب اتخاذ إجراءات إلزالة العقبات القائمة  
أمام العمل الالئق بغیة ضمان التنمیة المستدامة 

باختصار، ال تشكل النجاحات التي تحققت على مستوى النمو في أفریقیا في السنوات األخیرة سبباً   .٥٤
التباع نھج الوضع المعتاد فیما یتعلق ببرنامج التنمیة في القارة، ذلك أنھ بدون إجراء عملیات رئیسیة إلعادة توجیھ 
السیاسات، فإن أفریقیا تواجھ احتمال تعرضھا لوطأة المعاناة من التنمیة غیر المستدامة واإلخفاق في االستفادة من 
اإلمكانات الكاملة للقارة. ومواصلة العمل في إطار المسار المعتمد قد یعني تحقیق نمو یقوم على مجموعة ضیقة من 
األنشطة، ویستند في الغالب إلى الموارد الطبیعیة وال یتیح إال فرصاً محدودة لتوسع المنشآت ونمو اإلنتاجیة وتحقیق 

العمل الالئق. 
وفي الوقت نفسھ، ستتفاقم أوجھ انعدام المساواة، مع ما لذلك من عواقب بادیة للعیان بالفعل في الوقت   .٥٥
الراھن، تشمل الھجرة غیر المنظمة والتوترات االجتماعیة والسیاسیة الداخلیة. وقد یتزعزع استقرار بعض البلدان، 
مما یھیئ أرضیة خصبة لظھور حركات تتغذى من انعدام األمن واإلحباط. ومن المھم اإلشارة إلى أن نصف 

مجموع الدول ذات الوضع الھش حالیاً، یوجد في أفریقیا. 
وبإمكان أفریقیا بلوغ نتائج أفضل، ویتعین علیھا لتحقیق ذلك تذلیل المشاكل األساسیة المتأصلة في   .٥٦
نموذج نمو اقتصادي غیر شامل بما یكفي. ویترتب على التنمیة المتوازنة والمستدامة تحدیان رئیسیان، ھما: تعزیز 
النمو االقتصادي، وضمان التوزیع الواسع والمنصف لمكاسب النمو. وتشیر التجارب إلى أنھ من غیر الممكن بلوغ 
ھذین التحدیین في آن واحد دون تحقیق العمل الالئق، وأن ھذه العبرة تتجلى في أكمل صورة في برنامج التنمیة 

____________ 
 ILO: World Employment and Social Outlook: The changing nature of jobs, Geneva, 2015.  :۱٥   انظر

۱٦   انظر: 

SSA/ISSA: Social Security Programs Throughout the World: Africa, 2013, Washington, DC; SSA 
Publication No. 13-11803, 2013. 

۱۷   انظر: UNAIDS: The Gap Report 2014، وھو متاح على الموقع التالي:  

http://www.unaids.org/sites/default/ files/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication 
/2014/UNAIDS_Gap_report_en.pdf. 
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المستدامة لعام ۲۰۳۰. فما ھي، إذن، العقبات التي تحول دون تحقیق مزید من التقدم في تطبیق برنامج العمل الالئق 
في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥، وكیف یمكن تذلیلھا؟ 

ٍ كاف  من الموارد المحلیة استثماراً فعاالً في سیاسات العمل الالئق. وھذه  أوال ً، یتعین استثمار قدر  .٥۷
الموارد مطلوبة إلنشاء وإدامة مؤسسات سوق العمل الضروریة لتنفیذ ھذه السیاسات والالزمة لدعم المنشآت 
المستدامة وتوسیع نطاق أرضیات الحمایة االجتماعیة واالستثمار في الوظائف والمھارات. وفي الوقت نفسھ، یُعزز 
تحقیق العمل الالئق قاعدة التمویل ھذه. ویمكن أن یسفر ھذا االستثمار عن نشأة حلقة حمیدة یؤدي تحقیق العمل 

الالئق نفسھ في إطارھا إلى إیجاد قاعدة تمویل موسعة. 
غیر أن اإلیرادات الحكومیة ال تبلغ، في العدید من البلدان األفریقیة، حتى ۱٥ في المائة من الناتج   .٥۸
المحلي اإلجمالي، وھو ما یمكن اعتباره الحد األدنى الالزم لتأدیة المھام األكثر بدائیة بالنسبة إلى دولة ما، إلى 
جانب مزید من الموارد الضروریة لتمویل سیاسات سوق العمل ونُظم الضمان االجتماعي تمویالً كا فیاً. وقد شكل 

مؤتمر األمم المتحدة األخیر بشأن التمویل المعد للتنمیة رسالة تذكیریة مھمة في ھذا الصدد. 
وفي المتوسط، تمثل اإلیرادات الحكومیة ۲۱ في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في أفریقیا جنوب   .٥۹
الصحراء، مقارنة بقرابة ۲٦ في المائة في آسیا النامیة و۳۰ في المائة في أمریكا الالتینیة والكاریبي ككل. وتنخفض 
اإلیرادات الحكومیة كنسبة مئویة من الناتج المحلي اإلجمالي إلى ۱۱ و۱۲ في المائة في بعض البلدان. وال یشكل 
ً لنجاح التنمیة، وینبغي أن یكون تكثیف جھود االستثمار قابالً للتحقیق في ضوء النسبة المئویة  ً واقعیا ذلك أساسا
العالیة للنمو في العدید من البلدان األفریقیة. وبالنظر إلى المساعدة اإلنمائیة الرسمیة التي تشكل ۸ في المائة فقط من 

التدفقات المالیة إلى البلدان النامیة، فإن تحقیق العمل الالئق یتوقف أیضاً على مدى نجاح حشد الموارد المحلیة. 
وأدى تفشي وباء إیبوال إلى تفاقم الوضع وحدوث آثار ضارة بلیغة على االقتصادات واألموال العامة   .٦۰
ً لتقدیرات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، انخفض معدل النمو االقتصادي في عام  في البلدان المتضررة. ووفقا
۲۰۱٤ من ٤٫٥ إلى ۱٫٦ في المائة في غینیا ومن ٥٫۹ إلى ۱٫۸- في المائة في لیبیریا ومن ۱۱٫٤ إلى ۷.٤ في 
المائة في سیرالیون. وقبل تفشي وباء إیبوال، كانت سیرالیون قد حققت أسرع معدل للنمو االقتصادي في غرب 
أفریقیا. وفي الوقت الذي تبرز فیھ حاجة ملحة إلى حفز النمو واستحداث الوظائف، ستكون اآلثار الفوریة النخفاض 
تدفقات رأس المال الوافد، تزاید الضغط على االحتیاطیات الخارجیة وأسعار الصرف، األمر الذي یفضي إلى 

عملیات تكیف مالي یمكن أن تضر بالتعھدات االستثماریة واإلنفاق االجتماعي. 
ثانیا ً، على الرغم من الجھود التي بذلت مؤخراً، فإن أفریقیا ال تزال تفتقر إلى القدرة المؤسسیة   .٦۱
والتنفیذیة لدعم العمالة المنتجة والعمل الالئق. ویتوقف النجاح بشكل أساسي على اإلنفاذ القانوني واالحتراز من 
العقود التعسفیة وتدفقات الموارد غیر المشروعة والفعالیة والنزاھة في الحكم. وبدون الدعائم المؤسسیة الالزمة، 
من المرجح أن تظل تشریعات العمل وقواعده ولوائحھ عدیمة المفعول، خاصة عندما تشارك المنشآت الكبیرة للقوى 

العاملة في األنشطة غیر المنظمة. 
وعلى سبیل المثال، من ضمن البلدان التي تتاح بشأنھا بیانات في أفریقیا، تتمتع ۹۰ في المائة بالحد   .٦۲
األدنى القانوني لألجور۱۸، و٦۰ في المائة بتشریعات تقتضي من الحكومة أن تتشاور مع ھیئة متخصصة لتحدید 
الحد األدنى لألجور، وتلزم ۱۷ في المائة منھا الحكومة بالتشاور مع الشركاء االجتماعیین وتقتضي ۸ في المائة 
منھا أن یجري التفاوض بشأن الحد األدنى لألجور على نحو جماعي. وفي ٥٥ في المائة من البلدان، یتم تحدید الحد 
ً للعمل مدتھ ٤۰ ساعة، وتضع  األدنى لألجور بحسب القطاع، وتضع ۳٥ في المائة من البلدان حداً زمنیاً أسبوعیا
ً مدتھ تتراوح بین ٤۲ و٤٥ ساعة، وتضع ۲۹ في المائة حداً زمنیاً مدتھ ٤۸ ساعة.  ۲۷ في المائة منھا حداً زمنیا
وفیما یتعلق بالقیود المفروضة على ساعات العمل اإلضافیة، تضبط ٥٥ في المائة من البلدان الحد األقصى لساعات 
العمل األسبوعیة في أقل من ٥۹ ساعة، و۲۰ في المائة منھا في ٦۰ ساعة أو أكثر. إال أنھ بدون سبل اإلنفاذ 
ً عن ھذه االشتراطات القانونیة. وتحقیق العمل الالئق یستلزم  ً جوھریا الضروریة، فقد تختلف وقائع العمل اختالفا

إرساء القدرات المؤسسیة الالزمة. 
وعلى غرار ذلك، وكما سلفت اإلشارة، رغم القاعدة الضریبیة المحتملة الكبرى التي تتیحھا زیادة   .٦۳
معدل النمو االقتصادي، ال تزال تغطیة الحمایة االجتماعیة غیر كافیة في أفریقیا. وھذا أیضاً یعكس مواطن ضعف 

____________ 
 ،ILO: Working Conditions Laws Report 2012. Geneva, 2013 :۱۸   البیانات التالیة بشأن ظروف العمل مستقاة من

ویمكن الوصول إلیھ على الموقع التالي: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication 
/wcms_235155.pdf. 
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المؤسسات وآلیات التنفیذ القائمة، كما ورد في تقریر منظمة العمل الدولیة المعنون تقریر الحمایة االجتماعیة في 
العالم للفترة  ۲۰۱٤-۱۹۲۰۱٥. 

ومن المطلوب كذلك تقویة القدرات المؤسسیة لضمان االمتثال الكامل لمعاییر العمل الدولیة المصدق   .٦٤
علیھا، وال سیما منھا التي تحدد الحقوق األساسیة في العمل. وتحتل معدالت التصدیق على معاییر العمل األساسیة 
الثمانیة في أفریقیا مركزاً متقدماً للغایة. ولكن مع تباطؤ إجراءات التنفیذ، ال یوجد ما یضمن احترام الحقوق احتراماً 
كامالً من حیث الممارسة. وتوجد حسب التقاریر حاالت سوء استخدام عمل األطفال والعمل الجبري والتمییز 
الصریح وإنكار حقوق العمال األساسیة حتى في المناطق الغنیة بالموارد التي تتمتع بنمو اقتصادي كبیر ومناخ 

حیوي لالستثمار. وھذه الممارسات مرفوضة وال بد من وضع حد لھا بسرعة. 
والممارسة الكاملة لھذه الحقوق، وال سیما تلك المتعلقة بالحریة النقابیة، شرط مسبق أساسي من أجل   .٦٥
تحقیق فعالیة الھیكل الثالثي والحوار االجتماعي، یلیھا تأسیس وإدارة منظمات عمال ومنظمات أصحاب عمل 
مستقلة وقویة وتمثیلیة. وثمة تحدیات منھجیة كبیرة لرصد ھذه المتغیرات في أفریقیا، ال سیما البیانات المحدودة 
المتوفرة بشأن الكثافة والعضویة النقابیتین، والغیاب شبھ التام للبیانات المتعلقة بعضویة رابطات أصحاب العمل۲۰. 
ً تتاح بشأنھا بیانات، تتوزع أعلى معدالت الكثافة النقابیة كنسبة مئویة من العمال بأجر  ومن بین ۱۲ بلداً أفریقیا
وراتب، كالتالي: ۷۰ في المائة في غانا (۲۰۰٦) و٤٦٫۸ في المائة في سیرالیون (۲۰۰۸) و۳۹٫۸ في المائة في 

جنوب أفریقیا (۲۰۰۸). 
بید أنھ نظراً لھیكلیة أسواق العمل في أفریقیا، التي تضم قطاعات ریفیة وغیر منظمة واسعة، فإن   .٦٦
الكثافة النقابیة كنسبة من إجمالي العمالة أدنى بكثیر: تبلغ أعلى المستویات ۲٤٫۹ في المائة من إجمالي العمالة في 
جنوب أفریقیا (۲۰۰۸) و۱٦٫۱ في المائة في مصر (۲۰۰۷) و۱٤٫۸ في المائة في موریشیوس (۲۰۰۷). ویبلغ 
معدل الكثافة النقابیة كنسبة من إجمالي العمالة في جمیع البلدان األخرى المتاحة، أقل من ٥ في المائة. ومن شأن 
تجزئة الحركات النقابیة تجزئة مفرطة ومتكررة أن یقلل من فعالیتھا دون ما یمكن استنتاجھ من مستویات التمثیل 
ھذه. وفي الوقت ذاتھ، فإن نسبة العمال المستخدمین الذین تحدد االتفاقات الجماعیة - أو تغطیة المفاوضة الجماعیة - 
أجورھم أو ظروف عملھم، ھي األعلى في جنوب أفریقیا، إذ تصل إلى ۱۷٫۱ في المائة. والواقع أن جنوب أفریقیا 
ھي البلد الوحید الذي تتوفر عنھ بیانات والذي تتجاوز فیھ تغطیة المفاوضة الجماعیة ۱۰ في المائة من إجمالي 

العمالة. 
وتبرز ھذه الظروف مدى أھمیة أن تعزز أفریقیا قوة منظمات عمالھا ومنظمات أصحاب عملھا   .٦۷
واآللیات التي تجمع بینھا في إطار تفاعالت ثالثیة حقیقیة وفعالة. وسوف یتطلب ذلك بذل جھد تقني رئیسي للجمع 
بین بناء القدرات واإلرادة السیاسیة وااللتزام بعملیات مفتوحة تعزز المشاركة والدیمقراطیة. ولكنھ جھد ال تملك 

أفریقیا أن تتحمل عواقب إغفالھ. 
ثا لثاً، لم تحقق أفریقیا قدراً كافیاً من التكامل االقتصادي وال یزال ھناك مجال لحفز بیئة المنشآت. وقد   .٦۸
كان ھناك إقرار بالمزایا التي یمكن جنیھا عن طریق تحقیق المزید من التكامل االقتصادي اإلقلیمي ودون اإلقلیمي 
في أفریقیا. وتشمل ھذه المزایا توسیع نطاق معالجة شراك تدني اإلنتاجیة واالستفادة من المصادر الداخلیة للتنمیة 

وإدماج شرائح واسعة من السكان - ال سیما في المناطق الریفیة واالقتصاد غیر المنظم - في النمو االقتصادي. 
لكن ال تزال التجارة بین البلدان األفریقیة تمثل في الوقت الراھن ما یزید قلیالً عن ۱۰ في المائة من   .٦۹
إجمالي التجارة في اإلقلیم. ویتسبب ھذا المعدل المنخفض في أضرار جسیمة، بما فیھا تدني معدالت االستثمار وشدة 

التعرض للصدمات الخارجیة۲۱. 
إضافة إلى ذلك، ال تزال معظم بلدان القارة تعتمد اعتماداً شدیداً على الصادرات من السلع األساسیة   .۷۰
إلى االقتصادات المتقدمة وعدد قلیل من األسواق الناشئة. وتمثل البرازیل والصین والھند مجتمعة قرابة ۳۸٫۳ في 
المائة من مجموع صادرات أفریقیا جنوب الصحراء. ویشكل الوقود، بما فیھ النفط والفحم، نسبة كبیرة من صادرات 

____________ 
۱۹   مكتب العمل الدولي: تقریر الحمایة االجتماعیة في العالم للفترة ۲۰۱٤-۲۰۱٥: بناء االنتعاش االقتصادي والتنمیة الشاملة 

والعدالة االجتماعیة، جنیف، ۲۰۱٤. 
۲۰   البیانات التالیة مستقاة من: 

S. Hayter and V. Stoevska: Social Dialogue Indicators: International Statistical Inquiry 2008–09; 
Technical brief, Geneva, ILO, 

ویمكن الوصول إلیھ على الموقع التالي: 
http://laborsta.ilo.org/applv8/data/TUM/TUD%20and%20CBC%20Technical%20Brief.pdf. 

 ILO: World Employment and Social Outlook 2015: The changing nature of jobs, Geneva, 2015.  :۲۱   انظر
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اإلقلیم إلى ھذه البلدان، إذ مثل حوالي ٥٥٫٦ في المائة من إجمالي عائدات التصدیر في اإلقلیم في عام ۲۰۱۳، في 
حین مثلت السلع األساسیة من غیر الوقود، مثل النحاس والبالتین والذھب، نسبة إضافیة قدرھا ۲٤٫۸ في المائة. 
وقد شكل االنخفاض الذي حدث بالفعل مؤخراً في أسعار السلع األساسیة ضغوطاً شدیدة على النمو والمال العام في 
العدید من بلدان اإلقلیم. وعلى سبیل المثال، من المقدر أن تفوق نقطة التوازن المالي بین الربح والخسارة في 
نیجیریا ۱۰۰ دوالر أمریكي لكل برمیل من النفط، بینما لم تصل األسعار وقت إعداد ھذه الوثیقة إلى نصف ذلك 
المستوى. وال تزال عملیات التحول السیاسي الصعبة والتحدیات األمنیة والصراعات اإلقلیمیة الناشئة، تلقي بثقلھا 
على اآلفاق االقتصادیة في شمال أفریقیا. وقد أسفر ذلك عن تأجیج التوترات االجتماعیة واالضطرابات السیاسیة 

والھجرة غیر الطوعیة. 
وبشكل أعم، من الضروري تھیئة بیئة مؤاتیة للمنشآت المستدامة ضمن قطاع خاص دینامي، على أن   .۷۱
یكون المحرك األساسي للتنمیة الناجحة. وقد وضعت منظمة العمل الدولیة مجموعة من األدوات التي تتصدى 
لبعض العوائق الرئیسیة التي تحول دون نمو المنشآت الصغیرة وغیر المنظمة. وھي تشمل: اتباع نھج شامل لتعزیز 
بیئة مؤاتیة؛ التدریب على تنظیم المشاریع؛ تطویر سلسلة القیم؛ وضع برنامج یھدف إلى تعزیز توسع المنشآت 

الصغیرة والمتوسطة وتحسین ظروف العمل. 
ومن المحتمل أن تتجلى المغاالة في تضییق قاعدة النمو االقتصادي، في تركز مماثل للقوة االقتصادیة   .۷۲
ً قاعدة  وتقیید إمكانیة الوصول إلى الموارد المالیة، مما یؤدي إلى إعاقة روح تنظیم المشاریع. وھي تقوض أیضا

تمویل التنمیة. وسیكون تشجیع عملیات االنتقال إلى المنشآت المنظمة أمراً حاسماً للوفاء بأھداف تمویل التنمیة. 
وخالصة القول، یبدو من غیر المرجح أن تقدم النھج قدیمة العھد إزاء التنمیة، التي تعتمد اعتماداً   .۷۳
ً كافیة للنمو المستدام والشامل. وقد تتمتع االقتصادات التي تعتمد  شدیداً على النمو الموجھ نحو التصدیر، فرصا
بشكل كبیر على الصادرات من السلع األساسیة بنمو اقتصادي قوي، ال سیما خالل فترات وجود ظروف خارجیة 
مؤاتیة. غیر أنھ باإلضافة إلى التقلبات المتأصلة وأوجھ انعدام الیقین المشمولة، من غیر المتوقع أن تمتد آثار ھذا 
النمو على نطاق أوسع، وبناًء علیھ فإن إمكاناتھ محدودة لكي یساھم في تحقیق األھداف اإلنمائیة األوسع نطاقا. 
وتثیر المسارات اإلنمائیة التي تستند إلى الوظائف ذات النوعیة المتدنیة مخاطر اجتماعیة جمة، بل تواجھ أیضا 
الخطر الحقیقي بأن یفضي ذلك إلى شراك تدني اإلنتاجیة ویؤدي إلى ھجرة الشباب المتعلم. وبإیالء العمل الالئق 

أھمیة مركزیة في عملیة صنع السیاسات، ستتحسن آفاق النمو المقترن باإلنصاف، وبالتالي التنمیة المستدامة. 

المضي قدماً بالعمل الالئق من أجل تنمیة مستدامة في أفریقیا 

لقد باتت الظروف مھیأة ألفریقیا لتكون محرك النجاح لبرنامج التنمیة المستدامة لعام ۲۰۳۰. والواقع   .۷٤
أن لدیھا الموارد والدینامیات السكانیة والفضاء السیاسي الالزم لالضطالع بدور جدید ودینامي في االقتصاد 
العالمي. وقد أعادت منظمة العمل الدولیة تنظیم نفسھا وواءمت بین أولویاتھا وأولویات أفریقیا، وھي توجد اآلن في 
مركز أفضل إلتاحة قاعدة معارفھا وخدماتھا لھیئاتھا المكونة. وأصبح النظام متعدد األطراف أكثر وعیاً بدور العمل 

الالئق والمنشآت المستدامة باعتبارھا محركات التنمیة. 
فاإلمكانات متوافرة، وھناك فرصة متاحة لھذا االجتماع اإلقلیمي األفریقي لیكون عنصراً محفزاً   .۷٥
التخاذ اإلجراءات من أجل تحقیقھا. وسیتطلب إحراز تقدم حقیقي أكثر من مجرد تكثیف الجھود السابقة. وقد ساعد 
النھج السابق المرتكز على تحقیق نمو اقتصادي أسرع، مدعوماً خاصة بتحریر التجارة، وجلب االستثمار األجنبي 
المباشر وتحسین التحصیل الدراسي، على التخفیف من حدة الفقر، ولكنھ لم یحدث تحسینات كبیرة في العمل الالئق 

الذي یتوقف علیھ تحقیق تنمیة منصفة ومستدامة. 
وحیثما اختارت البلدان األفریقیة تركیز عملھا - المناطق الحضریة أو الریفیة، القطاع الزراعي أو   .۷٦
الصناعي، قطاع الخدمات أو التصنیع - فإن إجراء تحول في االستراتیجیة السیاسیة من أجل التنمیة المستدامة 
ً مركزیاً. وھذا شرط مسبق لتنویع أسس التنمیة  ً بجعل العمل الالئق ھدفا ً واضحا یتطلب، في المقام األول، التزاما

ألفریقیا وتقاسم ثمارھا على نحو واسع وعادل. 
ومنظمة العمل الدولیة على أھبة االستعداد لكي تضطلع بمسؤولیاتھا لجعل ھذا البرنامج حقیقة واقعة.   .۷۷
ولكن سیتوقف تحقیق النجاح على امتالك زمام األمور تماماً والمشاركة الكاملة من جانب الھیئات الثالثیة المكونة 
للمنظمة في برنامج عمل متفق علیھ على مدى السنوات األربع القادمة، األمر الذي سیقود إلى االجتماع اإلقلیمي 
األفریقي القادم واحتفال منظمة العمل الدولیة بمئویتھا في عام ۲۰۱۹. ویتیح ھذا االجتماع فرصة تصمیم البرنامج 

المذكور وااللتزام معاً بتنفیذه. 

ً
ً
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استعراض ختامي بشأن برنامج العمل الالئق   الجزء الثاني - 
في أفریقیا: ۲۰۰۷-۲۰۱٥ 

 

الغرض 

نفّذت الدول األعضاء ومنظمة العمل الدولیة والشركاء االجتماعیون وغیرھم من الشركاء   .۷۸
االستراتیجیین، منذ اعتماد برنامج العمل الالئق في أفریقیا في عام ۲۰۰۷، تدخالت متعددة مرتبطة بالبرنامج 
القطري للعمل الالئق، وذلك لتحقیق أھداف برنامج العمل الالئق في أفریقیا، البالغ عددھا ۱۷ ھد فاً. وُكلّفت منظمة 
العمل الدولیة وھیئاتھا المكونة، كإسھام منھا في آلیة متابعة قمة واغادوغو التي تدعو إلى إجراء تقییم عام لقرارات 
القمة في ۲۰۰۹ و۲۰۱٤، باستعراض التقدم المحرز على مدار الفترة المؤدیة إلى عام ۲۰۱٥، وذلك من أجل 
تحدید الممارسات المثلى وتقاسمھا، ومن أجل معالجة أوجھ القصور. وعلى وجھ أخص، دعا االجتماع اإلقلیمي 
اإلفریقي الحادي عشر (أدیس أبابا، ۲۰۰۷) مكتب العمل الدولي إلى "تقدیم تقریر عن تنفیذ وتحقیق ھذه األھداف 
ِلع بر  ً الستخالص ا في االجتماع اإلقلیمي األفریقي القادم". وقام مكتب العمل الدولي، تنفیذاً لھذا الطلب وسعیا
الرئیسیة من السنوات الخمس األولى من دعم تنفیذ البرنامج، بإجراء استعراض داخلي ناقد لمنتصف مدة برنامج 
العمل الالئق للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱۰. وُعرضت استنتاجات ھذا االستعراض في تقریر المدیر العام، المقدم إلى 

االجتماع اإلقلیمي األفریقي الثاني عشر (جوھانسبرغ، ۲۰۱۱).  
وخلص استعراض منتصف المدة إلى أن األھداف تبدو طموحة نسبیاً. لكن االجتماع اإلقلیمي األفریقي   .۷۹
ّأن  ّقر بأن تقدماً قد أحرز في تنفیذ برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥، في حین سلم ب الثاني عشر أ
بعض األھداف ما زالت بعیدة التحقیق والسیما تلك المتصلة بالمساواة بین الجنسین وعمالة الشباب وھجرة الید 
العاملة والعمل الجبري وفیروس نقص المناعة البشریة واإلیدز في مكان العمل والحمایة االجتماعیة وتنفیذ معاییر 
العمل الدولیة. وأعرب االجتماع عن عمیق قلقھ من استمرار تأثر القارة األفریقیة، رغم ما حققتھ من نمو اقتصادي 
یعتد بھ، بأزمات من قبیل ارتفاع بطالة الشباب واستمرار الفقر وتزاید انعدام المساواة وانتشار السمة غیر المنظمة 
والعمل الھش. وشدّد االجتماع على الحاجة إلى حفز تعمیم برنامج العمل الالئق والتعجیل في تنفیذ برنامج العمل 

الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥.  
ً الستیعاب السكان في سن العمل في جمیع البلدان  ولم یكن استحداث فرص العمل الالئقة كافیا  .۸۰
األفریقیة. ففي معظم البلدان، لم یترجم النمو االقتصادي اإلیجابي للفترة ۲۰۰٤-۲۰۱۳، إلى فرص عمل. وبالرغم 
من أن االقتصادات األفریقیة نمت بمتوسط سنوي قدره ٥٫۳ في المائة۲۲، فإن نمو العمالة ظل متباطئاً. وكانت 
الروابط بین النمو االقتصادي واستحداث فرص العمل ضعیفة في بعض البلدان، في حین أثر الوضع السیاسي في 

بلدان أخرى، تأثیراً سلبیاً على االستثمارات الدولیة والنشاط االقتصادي، مؤدیاً بذلك إلى تفاقم البطالة. 
والغرض من ھذا االستعراض ھو توثیق التقدم المحرز في سبیل تحقیق أھداف برنامج العمل الالئق   .۸۱
في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥، وعرض ھذه المعلومات على منظمة العمل الدولیة وھیئاتھا المكونّة الثالثیة 

وشركائھا الرئیسیین. واألھداف األربعة المحددة لھذا االستعراض ھي التالیة:  
تحدید كفاءة الھیئات المكونة في تحقیق األھداف المتفق علیھا وااللتزامات األخرى التي قطعت في   ■

االجتماعین اإلقلیمیین األفریقیین الحادي عشر والثاني عشر؛  
تقییم اإلسھامات التي قدمتھا منظمة العمل الدولیة وشركاء التنمیة اآلخرون في دعم عملیة تنفیذ برنامج العمل   ■

الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥؛ 

____________ 
۲۲   انظر: 

African Economic Outlook: http://www.africaneconomicoutlook.org/statistics/table-2-real-gdp-growth-
rates-2003-2013/. 
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تحدید العوامل التي تسّھل التقدم نحو تحقیق األھداف أو العوامل التي تعیقھ؛    ■
ً واستخالص أي ِعبر وممارسات فضلى تفید عملیة صنع قرار  اقتراح توصیات استراتیجیة للمضي قدما  ■

مستنیرة على المستویات الوطنیة ودون اإلقلیمیة واإلقلیمیة.  
ویشمل االستعراض األھداف السبعة عشر كلھا وجمیع البلدان في إقلیم أفریقیا، فضالً عن الھیئات   .۸۲

دون اإلقلیمیة والقاریة المعنیة بتنفیذ برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥.  

منھجیة التقییم 

كانت عملیة االستعراض شاملة وضمت الھیئات المكونة الثالثیة في منظمة العمل الدولیة وجھات   .۸۳
ً متعدد الطرائق شمل دراسة استعراضیة وجمع البیانات  معنیة رئیسیة داخلیة وخارجیة. واتّبع االستعراض نھجا
األولیة والثانویة باستخدام استبیانات ومقابالت شبھ منّظمة ومناقشات جماعیة خالل زیارات میدانیة إلى الدول 

األعضاء ومكاتب منظمة العمل الدولیة.  
جمعت البیانات الثانویة من خالل دراسات استعراضیة لوثائق منشورة وغیر منشورة صادرة عن مكتب   ■
العمل الدولي وشتى المصادر األخرى فیما یتصل ببرنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥ على 
مدار الفترة قید البحث. وأنشئت منصة معلومات لتسھیل مسح وتحدید وجمع وتقاسم (مع جمیع المكاتب) 

الوثائق ذات الصلة وغیرھا من البیانات الثانویة. 
جمعت البیانات األولیة من جمیع البلدان في اإلقلیم عن طریق االستبیانات. واستخدمت كذلك االستبیانات شبھ   ■
المنظمة وورش العمل التشاوریة الوطنیة في عینات من البلدان لجمع معلومات ذات صلة بغیة توسیع نطاق 

انتشار المعلومات بما یتجاوز حدود مجرد استبیان. 
كان من شأن المقابالت مع موظفي منظمة العمل الدولیة والھیئات المكونة والجھات المعنیة الرئیسیة األخرى،   ■
أن زادت من اتساع انتشار المعلومات وقدمت بالتالي فرصة للتصدیق على الردود على االستبیانات أو مألت 
الثغرات المتوقعة. وأجریت المقابالت مع الھیئات المكونة ومع مدیري وموظفي منظمة العمل الدولیة في دول 
أعضاء مختارة (الكامیرون، جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، مصر، السنغال، جنوب أفریقیا، زامبیا). وقد 
اختیرت الكامیرون ومصر والسنغال وجنوب أفریقیا على أساس أنھا تستضیف أفرقة للعمل الالئق تابعة 
لمنظمة العمل الدولیة، واختیرت جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة لتقییم تحدیات التصدي لمواطن العجز في 
العمل الالئق في الدول الھشة. واختیرت زامبیا إلتاحة المجال أمام المستشارین - الموجودین في لوساكا - 

الختبار منھجیة المشاورات الوطنیة قبل استخدامھا في البلدان الخمسة األخرى. 
بالنسبة لتحلیل البیانات، طبّق الفریق المعني باالستعراض مجموعة من األسالیب، مثل المقابلة المثلثة وتقنیات   ■
التحلیل - والتقدیر المستنیر وتقنیات الترتیب أو التصنیف أو إسناد الدرجات - لضمان صحة البیانات وتمتعھا 

بنوعیة مقبولة. 

القیود 

ّشكلت طبیعة األھداف الطموحة ونقص البیانات الكمیة التحدیین الرئیسیین اللذین اعترضا سیر ھذا   .۸٤
االستعراض. لكن ال ینبغي أن ینتقص االفتقار للبیانات الكمیة من صالحیة التقریر أو من استنتاجاتھ وتوصیاتھ. 
والبیانات النوعیة والمعلومات التي ُجّمعت من جمیع المصادر ھي بشكل عام جیدة النوعیة. واستفاد االستعراض 
من استعراض منتصف المدة وتقریري المدیر العام المقدمین إلى االجتماعین اإلقلیمیین األفریقیین الحادي عشر 
والثاني عشر، والتقریر الثاني الشامل لرئیس مفوضیة االتحاد اإلفریقي بشأن تنفیذ إعالن وخطة عمل واغادوغو 
للفترة ۲۰۰۹-۲۰۱٤، وصور بیانیة قطریة للعمل الالئق وتقییمات وتقاریر مختلفة. وتمثل أحد التحدیات المرتبطة 
بذلك في عدم القدرة على عقد جمیع الورش التشاوریة الوطنیة المتوخاة مع الھیئات المكونة في البلدان الستة التي 
أجریت فیھا زیارات میدانیة (الكامیرون، جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، مصر، السنغال، جنوب أفریقیا، زامبیا). 
ولمجموعة من األسباب منھا انشغال الھیئات المكونة الرئیسیة بالتزامات سابقة أخرى، لم تعقد مشاورات وطنیة 
سوى في القاھرة وداكار ویاوندي. وبالرغم من ذلك، أجریت المقابالت مع أصحاب المصلحة الرئیسیین كما كان 

مزمعاً في البلدان الستة جمیعھا.   
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التقدم نحو تحقیق األھداف: ۲۰۰۷-۲۰۱٥ ۱  -

 

نفّذت البلدان األفریقیة برامج واستراتیجیات متعددة لتحقیق أھداف برنامج العمل الالئق في أفریقیا   .۸٥
للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥ البالغة ۱۷ ھدفا ً، وال شك في أنھا أحرزت تقدما في ھذا الصدد.  

اإلنجازات المحققة بشأن األھداف البالغة ۱۷ ھدفاً في    ۱-۱
برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥ 

یستند ھذا االستعراض إلى استعراض منتصف المدة ویتخذه كخط أساس لقیاس التقدم المحرز وتحدید   .۸٦
االتساق على طول الفترة المعنیة. ویُحدّد التقدم من حیث النتائج المتوقعة النھائیة (كالسیاسات والبرامج الوطنیة) 
والمنتجات أو الخطوات المرحلیة التي تُفضي إلى تحقیق نتیجة نھائیة. وتقوم األمثلة المختارة المقدمة في 
ّوتركز على التطورات في الدول  االستعراض على التقریر المقدم إلى االجتماع اإلقلیمي اإلفریقي الثاني عشر 

األعضاء التي لم یبلغ عنھا في عام ۲۰۱۱.  

الھدف ۱: إدماج العمل الالئق في استراتیجیات    ۱-۱-۱
التنمیة الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة 

الھدف: قیام ثالث أرباع الدول األعضاء (۷٥ في المائة) بإدراج تقییم التأثیر على تولید فرص العمل الالئق 
والحفاظ علیھا في استراتیجیات التنمیة الرامیة إلى الحد من الفقر واعتماد أھداف وطنیة لخلق ما یكفي من الوظائف 

الالئقة قصد استیعاب الوافدین الجدد إلى سوق العمل وتخفیض أعداد الفقراء العاملین بمقدار النصف. 

اإلنجاز: أحرزت ٥۱ دولة عضواً (۹٤ في المائة) تقدماً في إدماج العمل الالئق في استراتیجیاتھا وأطرھا الوطنیة 
للتنمیة (إثیوبیا، إریتریا، أنغوال، أوغندا، بنن، بوتسوانا، بوركینا فاسو، بوروندي، تشاد، توغو، تونس، الجزائر، 
جزر القمر، جمھوریة أفریقیا الوسطى، جمھوریة تنزانیا المتحدة، جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، جنوب أفریقیا، 
جمھوریة جنوب السودان، رواندا، زامبیا، زمبابوي، السنغال، ساو تومي وبرنسیب، سوازیلند، السودان، سیشل، 
سیرالیون، الصومال، غابون، غامبیا، غانا، غینیا، غینیا - بیساو، كابو فیردي، الكامیرون، كوت دیفوار، الكونغو، 
كینیا، لیبیریا، لیسوتو، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، مالوي، موریتانیا، موریشیوس، موزامبیق، نامیبیا، 

النیجر، نیجیریا).  

الدول األعضاء تدمج العمل الالئق في أطر التنمیة الوطنیة  

أدمجت جمیع البلدان األفریقیة تقریباً تولید فرص العمل الالئق في األھداف الرئیسیة ألطرھا اإلنمائیة   .۸۷
الوطنیة. وقد أدرك معظم ھذه البلدان أن استحداث العمالة وتنمیة المنشآت یضمن نمواً اقتصادیاً مستداماً ویحدّ من 
الفقر عبر زیادة فرص العمل الالئق. وأدرجت إثیوبیا العمل الالئق في دستورھا، ملزمة الحكومة بالتالي بزیادة 
فرص العمالة المجزیة. ویغطي اإلطار اإلنمائي الخمسي، المسمى خطة النمو والتحول، الصحة والسالمة المھنیتین 
ومعلومات سوق العمل والحمایة االجتماعیة، باعتبارھا مسائل مشتركة. وفي الكامیرون، یقوم جدول أعمال التنمیة 
على برنامجھا اإلنمائي طویل األمد، الرؤیة حتى ۲۰۳٥، وعلى ورقة استراتیجیة النمو والعمالة، اللذین تتضمن 

دعائمھما الرئیسیة مسألة العمالة.  
ّشكل العمالة ركیزة من ركائز برنامج التنمیة الوطني. وتعتبر حكومة كوت  وفي كوت دیفوار، ت  .۸۸
دیفوار الحد من البطالة كواحدة من أولویاتھا الرئیسیة لفترة ما بعد نیسان/ أبریل ۲۰۱۱. ویتصدّر خلق فرص 
العمل، ال سیما لصالح الشباب، جدول أعمال الحكومة. وقد أُعدت لھذا الغرض سیاسة وطنیة للعمالة (۲۰۱۲) 
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واستراتیجیة وطنیة لحفز العمالة (۲۰۱۳). وفي مالي، أدمجت دعائم العمل الالئق األربع في المبادئ التوجیھیة 
ً في إدماج  االستراتیجیة لإلطار االستراتیجي للنمو والحد من الفقر للفترة ۲۰۱۲-۲۰۱۷. ویحرز السودان تقدما
العمل الالئق في إطاره المتعلق بالتنمیة. ویقوم السودان بوضع استراتیجیة وطنیة للعمالة ستدمج في إطار التنمیة 
الوطني. وقد ُحررت سبع وثائق سیاسیة مواضیعیة تناولت األبعاد الرئیسیة للعمالة في السودان، وھي تساھم في 
المسار السیاسي المرتبط بالعمالة. وأنشئت لجنة رئاسیة، یترأسھا مستشار الرئیس ووزیر العمل، لتتولى إعداد 
خارطة طریق لصیاغة سیاسة السودان الوطنیة للعمالة. وفي غضون ذلك، أدرجت مسائل عمالة الشباب والمھارات 
ّشكل العمالة دعامة من دعائم جدول األعمال الثاني المشترك بشأن النمو  والرفاه في السیاسة المرحلیة. وفي غانا، ت
والتنمیة (۲۰۱٤-۲۰۱۷). باإلضافة إلى ذلك، صدرت أول سیاسة وطنیة للعمالة في تاریخ غانا في نیسان/ أبریل 

 .۲۰۱٥
وفي موریشیوس، یسلّط برنامج الحكومة، المسمى الدفع بالدولة إلى األمام (۲۰۱۲-۲۰۱٥)، على   .۸۹
أھمیة العمالة كدعامة حیویة لالزدھار الوطني. ویشدّد البرنامج على ما یلي: "۱" تنفیذ البرنامج القطري للعمل 
الالئق؛ "۲" التدریب وفرص العمل للشباب ضمن البرنامج الوطني لعمالة الشباب؛ "۳" تعزیز العمالة الخضراء؛ 
"٤" اإلرتقاء بمركز التدریب بشأن العمالة؛ "٥" إعطاء حیّز أكبر لقطاع الشركات الصغیرة والمتوسطة؛ "٦" 
إنشاء مركز موارد وطنیة للعمالة. وتنفذ زمبابوي برنامجھا القطري للعمل الالئق، مركزة على دور العمالة في 
استحداث سبل كسب العیش للنساء والرجال على حد سواء، وذلك كجزء من استراتیجیتھا المتعلقة بالحد من الفقر. 
ووفّر برنامج زمبابوي القطري للعمل الالئق المعلومات الستراتیجیات إنمائیة أخرى كخطة العمل الوطنیة لتنفیذ 

السیاسة الوطنیة لصالح الشباب (۲۰۱۳-۲۰۱٥).  

البلدان تلجأ إلى وضع میزانیات مؤاتیة للعمالة 

سعت بعض البلدان إلى منح أھمیة أكبر للعمالة في أطرھا الخاصة بالتنمیة، فأدمجت العمل الالئق في   .۹۰
برامجھا الوطنیة للمیزنة واالستثمار. واستخدم كل من جمھوریة تنزانیا المتحدة وزمبابوي األدوات الصادرة عن 
مجلس الرؤساء التنفیذیین من أجل تعمیم العمالة والعمل الالئق. واستخدمت مجموعة األدوات في جمھوریة تنزانیا 
المتحدة إلدماج العمالة والعمل الالئق في إطار اإلنفاق متوسط األجل للفترة ۲۰۱۲-۲۰۱٤. ونتیجة لذلك، أدرجت 
ً لتقییم  أربع وزارات نتائج خاصة بالعمالة في كشوف میزانیاتھا للفترة ۲۰۱۲-۲۰۱۳. واستخدمت األدوات أیضا 
ً بشأن العمالة  نتائج العمالة والعمل الالئق في ۳۱ خطة وبرنامج وسیاسة واستراتیجیة. وأدرجت زمبابوي أھدافا
وخلق فرص العمل في وثائق اإلطار الوطني للتنمیة. واعتمدت مالي نھج میزنة مؤاتیاً للعمالة في استعراض االنفاق 
العام ألجل تحدید الموارد الالزمة لبلوغ ھدفھا من سیاسة العمالة. وفي آذار/ مارس ۲۰۱۲، اعتمدت حكومة كابو 
فیردي نماذج جدیدة من عقود مرتبطة ببرنامج لالستثمار الالمركزي تتضمن بنودا ً اجتماعیة للعمل الالئق. وفي 
ً في عام ۲۰۰۸ یقتضي أن تخصص نسبة ۲۰ في المائة من میزانیة  الكامیرون، أصدر رئیس الوزراء مرسوما
االستثمار العام لبرامج كثیفة العمالة. وفي عام ۲۰۱٤، استخدمت مصر نموذجاً مغلقاً للمدخالت والمخرجات لتقدیر 
تأثیرات رزم الحوافز ومشاریع االستثمار لدیھا على العمالة. وبحلول نھایة عام ۲۰۱٥، سیكون من شأن منھجیة 

محاسبة اجتماعیة جدیدة أن تتیح لمصر تقییم تأثیرات السیاسات وخطط االستثمار على العمالة ت قییماً أفضل.  

 اعتماد أھداف وطنیة لخلق ما یكفي من الوظائف الالئقة

استھلت حكومة السنغال سیاسات لصالح الفقراء (العمالة والحمایة االجتماعیة)، وصاغت تدابیر ترمي   .۹۱
إلى تسھیل وصول الشباب إلى سوق العمل وتحسین سیر سوق العمل وتحدید وتعزیز القطاعات كثیفة الید العاملة. 
وحدّدت خطة السنغال الصاعدة ۲۰۱٤، ھدفاً یتمثل باستحداث ۱۰۰۰۰۰ إلى ۱٥۰۰۰۰ فرصة عمل الئقة سنویا. 
وأُدرج العمل الالئق في خطة زامبیا اإلنمائیة الوطنیة المنقحة السادسة (۲۰۱۳-۲۰۱٦) واستراتیجیتھا الوطنیة 
بشأن التصنیع واستحداث فرص العمل ۲۰۱۲. والھدف من ذلك ھو استحداث ملیون فرصة عمل منّظمة حتى نھایة 
عام ۲۰۱٦. أما الھدف من سیاسة العمالة في مالي فھو استحداث ۲۰۰۰۰۰ فرصة عمل الئقة في فترة ثالث 
سنوات. وفي الكامیرون، یتمثّل أحد أھداف ورقة استراتیجیة النمو والعمالة في خفض البطالة الجزئیة من ۷٥٫۸ في 
ّ ظمة تصل إلى ۱۰۰۰۰ فرصة  المائة إلى أقل من ٥۰ في المائة في عام ۲۰۲۰، وتحقیق ھدف استحداث عمالة من
عمل سنویا  في السنوات العشر المقبلة. وفي جنوب أفریقیا، تُحدّد خطة التنمیة الوطنیة ۲۰۳۰ التي استھلت في آب/ 

أغسطس ۲۰۱۲، ھدفاً یتمثل باستحداث ۱۱ ملیون فرصة عمل بحلول عام ۲۰۳۰.  
ویُعدّ برنامج نیجیریا الوطني لتنمیة المنشآت بتنسیق من الوزارة االتحادیة للصناعة والتجارة   .۹۲
واالستثمار. ویھدف البرنامج إلى استحداث ۳٫٥ ملیون فرصة عمل مباشرة و٥ مالیین فرصة عمل غیر مباشرة 

ً

ً
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بین عامي ۲۰۱۳ و۲۰۱٥، من خالل التركیز على اكتساب المھارات التقنیة/ تأسیس األعمال وتنظیمھا، والحصول 
على التمویل، وتحسین الوصول إلى السوق، وتحسین بیئة األعمال لصالح المنشآت المتوسطة والصغیرة وبالغة 
الصغر. ووضعت لیسوتو سیاسة وطنیة للعمالة تنتظر موافقة مجلس الوزراء. وتُحدّد السیاسة إطار تحقیق الھدف 

المنشود المتمثل باستحداث ٥۰۰۰۰ فرصة عمل.  

العوامل الرئیسیة المساھمة في إحراز التقدم أو انعدامھ 

إن العوامل الرئیسیة التي تساھم في اإلدماج الفعال للعمل الالئق في البرامج الوطنیة وبرامج األمم   .۹۳
المتحدة، ھي التالیة: تنامي االعتراف بأن العمالة ینبغي أن تتحّول إلى ھدف مباشر للحكومة؛ تنامي مشاركة الھیئات 
الثالثیة المكونة لمنظمة العمل الدولیة في صیاغة البرامج القطریة للعمل الالئق وأطر عمل األمم المتحدة للمساعدة 
اإلنمائیة واستراتیجیات التنمیة الوطنیة. ویُظھر القادة األفریقیون إرادة سیاسیة والتزاماً قویین بوضع العمالة والعمل 
الالئق في صلب استراتیجیات الحد من الفقر التي یطبقونھا. باإلضافة إلى ذلك، تزداد الملكیة الوطنیة لزمام البرامج 

القطریة للعمل الالئق في عدد متزاید من البلدان في اإلقلیم.  
وساعد تحسین قدرة الھیئات المكونة على التأثیر في سیاسات وبرامج العمالة الوطنیة وتطبیق   .۹٤
مجموعة األدوات الصادرة عن مجلس الرؤساء التنفیذیین من أجل تعمیم العمالة والعمل الالئق في بعض البلدان 
األفریقیة، في تعزیز إدماج العمل الالئق في أطر التنمیة الوطنیة. وكان من شأن اتباع  نُھج متوازنة یُقد ّم وفقھا الدعم 
للتدخالت الھادفة إلى استحداث فرص العمل قصیرة األجل (تنمیة المھارات) بالتزامن مع دعم جھود استحداث 
فرص العمل طویلة األجل (من قبیل بیئة تمكینیة وتعزیز مؤسسات سوق العمل)، أن ساھم في إدماج العمل الالئق.  

وفي غضون ذلك، أدى ضعف تنسیق السیاسات إلى تقیید تحقیق برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة   .۹٥
۲۰۰۷-۲۰۱٥. ویزداد األمر سوءاً بسبب االفتقار ألطر شاملة للعمالة والعجز عن تنفیذ سیاسات مالئمة. وتُنفّذ 

المشاریع والبرامج أحیاناً خارج نطاق الھیاكل الوطنیة الرئیسیة.  

الھدف ۲: االستثمار في المنشآت    ۲-۱-۱
وفرص العمل الالئق في أفریقیا  

الھدف: أن یعتمد ثالثة أرباع البلدان األفریقیة (۷٥ في المائة) استراتیجیات متكاملة لتنمیة المنشآت المستدامة 
وتولید فرص العمل الالئق بتركیز خاص على مساعدة صاحبات المشاریع. وینبغي أن تشمل ھذه االستراتیجیات 

أھدافاً لتسجیل ما ال یقل عن نصف مجموع المنشآت التي تنشط حالیاً بصورة غیر منظمة. 

ً في اعتماد استراتیجیات متكاملة لدعم استدامة المنشآت،  اإلنجاز: أحرزت ۳۹ دولة عضواً (۷۲ في المائة) تقدما
مركزة بشكل خاص على دعم النساء صاحبات المشاریع (إثیوبیا، إریتریا، أوغندا، بنن، بوركینا فاسو، بوروندي، 
توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، جمھوریة تنزانیا المتحدة، جنوب أفریقیا، رواندا، زامبیا، زمبابوي، السنغال، 
سوازیلند، السودان، سیشل، سیرالیون، الصومال، غانا، غینیا، الكامیرون، كوت دیفوار، الكونغو، كینیا، لیبیریا، 

لیسوتو، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، مالوي، موریتانیا، موریشیوس، موزامبیق، نامیبیا، نیجیریا). 

اعتماد استراتیجیات متكاملة لتنمیة مستدامة للمنشآت  
وتولید فرص العمل الالئق بالتركیز خاصة  
على مسـاعدة النسـاء صـاحبات المشـاریع  

وضعت السنغال في عام ۲۰۱٤ استراتیجیة وطنیة لتنمیة روح تنظیم المشاریع لدى المرأة. وُوضعت   .۹٦
آلیات مالیة مختلفة لدعم البرنامج، ومنھا تحدیداً: صندوق القروض للنساء وصندوق تعزیز روح تنظیم المشاریع 
لدى المرأة وصندوق التمویل بالغ الصغر. وأطلقت زمبابوي في الفترة ۲۰۱۲-۲۰۱۳ إطاراً واسع القاعدة لتمكین 
النساء اقتصادیاً. ویعزز اإلطار المساواة بین الجنسین وتأمین فرص عمل الئقة للنساء. وأنشأت وزارة شؤون المرأة 
صندوقاً للنساء لمساعدة صاحبات المشاریع على الحصول على قروض إلنشاء مشاریع لكسب العیش ومنشآت بالغة 
الصغر. وأنشأت وزارة المنشآت الصغیرة والمتوسطة منظمة لإلدخار واالئتمان. وتتألف المنظمة من مجموعة من 
ً على الحصول على القروض لتأسیس مشاریع لكسب العیش داخل  المنشآت التي تساعد صاحبات المشاریع أیضا
مجتمعاتھن. وتدعم نامیبیا قطاع المنشآت الصغیرة والمتوسطة من خالل تحسین إمكانیات الحصول على االئتمان 
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والتدریب وتنمیة المنافذ إلى األسواق وابتكار المنتجات. واستثمرت الكونغو موارد من أجل خلق فرص عمل من 
خالل دعم المنشآت (ال سیما تلك التي تدیرھا نساء) والتعاونیات. ونفذ كل من بنن وبوركینا فاسو وتوغو وغینیا 
وكوت دیفوار وموریتانیا برامج تدریب على تنظیم المشاریع تستھدف النساء، واستخدمت فیھا مواد التدریب 

الصادرة عن منظمة العمل الدولیة والمسماة "كیف تبدأ مشروعك وتحسنھ".  
وأعد المجتمع المدني في سیشل مخططات لمساعدة مجموعات مختلفة على إیجاد فرص عمل أو على   .۹۷
تأسیس أعمال صغیرة. وعلى سبیل المثال، یھدف اتحاد سیشل للنھوض بالمرأة، الذي أنشأتھ المنظمة النسائیة للعمل 
والتضامن، ونُفّذ بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والِحرف والزراعة في میالنو، بتمویل من االتحاد 

األوروبي، إلى مساعدة النساء المستضعفات والمحرومات.  
وأحرز بعض التقدم في ضمان أن تلتزم الشركات متعددة الجنسیة التي تستثمر في أفریقیا بأحكام ُ  .۹۸

ِ ص الت  إعالن المبادئ الثالثي لمنظمة العمل الدولیة بشأن المنشآت متعددة الجنسیة والسیاسة االجتماعیة، وأن تقیم
بسالسل التورید المحلیة لتوفیر العمل الالئق. وتبذل زامبیا جھوداً متواصلة على المستویین الوطني والمحلي إلقامة 
روابط بین المنشآت الصغیرة والمتوسطة وقطاع التعدین، ولتعزیز المبادئ والحقوق األساسیة في العمل. وفي كوت 
دیفوار، أنشئت فرقة عمل بشأن النھوض بعمالة الشباب واالستثمار المسؤول بمشاركة منشآت متعددة الجنسیة 
ألجل: (۱) تعزیز الصالت بین المنشآت متعددة الجنسیة والمنشآت الصغیرة والمتوسطة؛ (۲) تحلیل أثر 
االستثمارات األجنبیة والمحلیة على العمالة؛ (۳) تطبیق مبادرة المنشآت متعددة الجنسیة لعمالة الشباب على 
المستوى دون اإلقلیمي. باإلضافة إلى ذلك، تُصاغ مبادرات جدیدة في قطاع التعدین لتعزیز ممارسات المنشآت 
ً والمطابقة لمبادئ إعالن المبادئ الثالثي لمنظمة العمل الدولیة بشأن المنشآت متعددة الجنسیة  المسؤولة اجتماعیا
والسیاسة االجتماعیة بشأن تقویة الصالت بین المنشآت متعددة الجنسیة والمنشآت المحلیة. وفي لیبیریا، وضعت 
منظمة أصحاب العمل، وھي غرفة التجارة في لیبیریا، سیاسة ترمي إلى السیر قدماً نحو خلق وظائف أكثر وأفضل 
للشباب وزیادة االستثمار. وشملت السیاسة إنشاء فریق عمل لخلق الوظائف، یضم ممثلین عن المنشآت متعددة 

الجنسیة.  
ولجأ بعض البلدان إلى تنمیة التعاونیات لتسریع إصالح البیئة السیاسیة لتنمیة المنشآت. وأعدّت   .۹۹
سیاسات وقوانین جدیدة لتنمیة التعاونیات تھدف إلى خلق بیئة اقتصادیة وسیاسیة مؤاتیة للتعاونیات في كل من 
أوغندا وجمھوریة تنزانیا المتحدة وسوازیلند وكینیا ولیسوتو وموزامبیق. واستُعرضت كذلك سیاسات وقوانین 

التعاونیات في كل من إثیوبیا وجمھوریة جنوب السودان وزامبیا ومالوي ونیجیریا.  

ُ

تتضمن االستراتیجیات أھدافاً لتسجیل ما ال یقل عن نصف  
مجموع المنشآت العاملة حالیاً بصفة غیر منّظمة  

۱۰۰. یلجأ النیجر إلى تخفیضات وإعفاءات ضریبیة كمحفزات لتشجیع الجھات العاملة في القطاع غیر 
ّسھلت الجزائر والسنغال وموزامبیق إجراءات تسجیل المنشآت غیر  المنّظم على إضفاء طابع منظم على أعمالھا. و
ّنظمة. وقلّص المركز الوطني للسجل التجاري في الجزائر عدد اإلجراءات إلى مجرد ثالثة للتسجیل الفردي، لكن  الم
ً بالتسجیل لدى مصلحتي الضرائب والضمان االجتماعي، إن كان صاحب عمل. وبّسطت  مقدم الطلب ملزم أیضا
السنغال اإلجراءات اإلداریة وأنشأت مركزاً موحداً لتسریع عملیة التسجیل الرسمي. باإلضافة إلى ذلك، یتضمن 
ً بشأن االنتقال من االقتصاد غیر  ً خاصا القانون المنشئ إلطار تعزیز وتنمیة المنشآت الصغیرة والمتوسطة حكما
المنظم إلى االقتصاد المنظم. وفتحت الكامیرون مكاتب خاصة لتسھیل تأسیس المنشآت وتحسین إدارة أعمالھا 

وضمان تسجیل الحرفیین. 

 : العمل الالئق لشباب أفریقیا ۳الھدف  ۱-۱-۳

الھدف: اعتماد ثالثة أرباع البلدان األفریقیة (۷٥ في المائة) سیاسات وبرامج وطنیة تستجیب إلى االرتفاع السریع 
والكبیر في عدد الشباب الباحثین عن عمل وتھدف إلى إتاحة ما یكفي من فرص العمل الالئق لتخفیض أعداد 
العاطلین والفقراء العاملین الشباب. وینبغي أن تؤدي البرامج والسیاسات المعتمدة إلى تخفیض كبیر بنسبة تقارب 

۲۰ في المائة في معدل بطالة الشباب الحالي في أفریقیا. 

ً في اعتماد سیاسات أو برامج لمعالجة بطالة الشباب  اإلنجاز: أحرزت ۳۸ دولة عضواً (۷۰ في المائة) تقدما
(إثیوبیا، أنغوال، أوغندا، بنن، بوتسوانا، بوركینا فاسو، بوروندي، تونس، الجزائر، جزر القمر، جمھوریة تنزانیا 
المتحدة، جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، جنوب أفریقیا، رواندا، زامبیا، زمبابوي، السنغال، سوازیلند، السودان، 
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سیشل، سیرالیون، الصومال، غابون، كابو فیردي، الكامیرون، كوت دیفوار، كینیا، لیبیریا، لیسوتو، مالي، 
مدغشقر، مصر، المغرب، مالوي، موریشیوس، موزامبیق، نامیبیا، نیجیریا).  

السیاسات والبرامج الوطنیة التي اعتمدت لالستجابة لالرتفاع السریع  
والكبیر في عدد الشباب الباحثین عن عمل 

۱۰۱. تطغى نسبة الشباب على سكان أفریقیا، إذ یشكل الشباب ما بین ۱٥ و۲٤ عاما ً نسبة ۲۰ في المائة من 
ً في التعداد، یرتفع مجموع الشباب إلى ٦۰ في المائة من  السكان۲۳، وحین یُدرج جمیع الشباب دون سن ۲٤ عاما
مجموع السكان في القارة. والنسبة العالیة من البطالة بین الشباب تُعرضھم لخطر التالعب بھم لیشاركوا في 
النزاعات. وكما بیّنت التطورات في أجزاء من شمال أفریقیا، فإن المستویات المرتفعة والمستمرة من البطالة التي 
تصیب بشكل خاص خریجي المدارس والكلیات، یمكن أن تكون مصدرا  قویا  لعدم االستقرار السیاسي واالقتصادي 
واالجتماعي في أي مجتمع. واعتمدت بلدان أفریقیة في معالجتھا لھذه التحدیات وغیرھا، سیاسات وبرامج وطنیة 

ترمي إلى االستجابة لالرتفاع السریع والكبیر في عدد الشباب الباحثین عن عمل.  
۱۰۲. وفي مصر، أطلقت وزارة التخطیط والمتابعة واإلصالح اإلداري ووزارة التنمیة المحلیة ووزارة 
الشباب ووزارة االستثمار ووزارة الصناعة والتجارة والشركات الصغیرة والمتوسطة، مبادرة لضم شركة أیادي 
للتنمیة واالستثمار كشركة استثمار خاصة تصل حصة الحكومة فیھا إلى ۲۰ في المائة كحد أقصى، على أن تكون 
نسبة االستثمار الخاص ۸۰ في المائة. والھدف من الشركة إطالق عدد من المشاریع على مستوى المحافظة لتأمین 
فرص عمل الئقة للشباب، على أن تبلغ ٥۰۰۰۰۰ وظیفة في غضون أربع سنوات. وأطلقت وزارة التنمیة المحلیة 
ھذه المبادرة بالتعاون مع المصارف العامة لتوفیر خمس مالیین فرصة عمل للشباب في غضون خمس سنوات، 
ً إلى تحقیق التنمیة المستدامة في مختلف المحافظات وخفض الھجرة من األریاف وتحسین جودة الحیاة في  سعیا

مصر وتنمیة جیل جدید من المستثمرین الشباب.  
۱۰۳. واعتمدت أنغوال في كانون األول/ دیسمبر ۲۰۱۳ إعالنا إلنشاء لجنة معنیة بالمسؤولیة االجتماعیة 
ً بشأن عمالة الشباب. وصاغت  للشركات ضمن غرفة التجارة والصناعة في أنغوال. وأعدّت غابون برنامجاً وطنیا
سیشل استراتیجیة وطنیة جدیدة بشأن عمالة الشباب، لزیادة استخدام الشباب ال سیما في قطاعات ال یعمل فیھا 
ّ ركزت التدخالت على تمكین الھیئات المكونة لیتسنى لھا  مواطنون ویتعذ ّر فیھا االحتفاظ بالعمال. وفي السودان،

صیاغة سیاسات وطنیة شاملة ومتكاملة للعمالة تستھدف عمالة الشباب في المقام األول.  

ً

۱۰٤. وأعدّت حكومة مالي، في سعي منھا إلى حفز عمالة الشباب، مجموعة واسعة من ۲۲ سیاسة 
وبرنامجاً وغیرھا من المبادرات تغطي قضایا عدة منھا اآللیات المؤسسیة وآلیات التمویل، ودعم أصحاب المشاریع 
الشباب وتطویر المھارات وروح المبادرة ومشاركة الشباب في برامج كثیفة الید العاملة في المدن والمناطق الریفیة 
على حد سواء. ومن بین أبرز المبادرات التي أطلقتھا السنغال تحسین إدارة عمالة الشباب من خالل دمج أربع 
وكاالت ذات والیات متكاملة في ھیكل واحد جدید ُسّمي الوكالة الوطنیة لتعزیز عمالة الشباب. وأنشأت بنن صندوقا 
وطنیاً لتعزیز المنشآت وعمالة الشباب ولجنة وطنیة للعمالة. وأنشأت جزر القمر مركزاً للتوظیف ومشروعاً لدعم 
عمالة الشباب والنساء. ونّظمت جزر القمر المعرض الوطني األول لعمالة الشباب في عام ۲۰۱۲. وفي كانون 
األول/ دیسمبر ۲۰۱۲، عقد وزراء العمل في الجماعة االقتصادیة لدول غرب أفریقیا اجتماعاً دعم بناء سوق عمل 

إقلیمیة باعتماد خطة عمل إقلیمیة بشأن عمالة الشباب.  
۱۰٥. واعتمدت مالوي السیاسة الوطنیة للدعم االجتماعي والسیاسة الوطنیة للشباب في عام ۲۰۱۲ وأنشأت 
الصندوق االقتصادي واإلنمائي للشباب. كما أنشأت معاھد تقنیة محلیة في عام ۲۰۱٥ واعتمدت سیاسة التعلیم 
ً سیاستھا الخاصة  التقني والتدریب المھني والتدریب على تنظیم المشاریع في عام ۲۰۱۳، وھي تستعرض حالیا
بالمنشآت الصغیرة والمتوسطة. واستفاد كل من بوركینا فاسو والسنغال من المبادرة المشتركة بشأن عمالة الشباب 
في أفریقیا، وھي شراكة بین مصرف التنمیة األفریقي واللجنة االقتصادیة ألفریقیا التابعة لألمم المتحدة ومنظمة 
العمل الدولیة. ودعمت المبادرة البلدین في إعداد عملیة مسح وتشخیص لبطالة الشباب، شملت تحدید المشاكل 
البنیویة والظرفیة التي تعترض الشباب الباحثین عن عمل، وخطة عمل لتعزیز النمو الشامل. ونّظمت كابو فیردي 
عمل مجموعة من موفري خدمات تنمیة المشاریع لتعزیز القدرة الوطنیة على معالجة بطالة الشباب من خالل تنمیة 

المنشآت الصغیرة وبالغة الصغر.  

____________ 
 http://esa.un.org/unpd/wpp/unpp/p2k0data.asp.  :۲۳   انظر

ًً

ً
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۱۰٦. وفي نیجیریا، تقوم الحكومة بتنفیذ السیاسة الوطنیة للعمالة وخطة العمل الوطنیة لخلق فرص العمل 
وخطة العمل النیجیریة لعمالة الشباب. وشرعت جنوب أفریقیا في كانون الثاني/ ینایر ۲۰۱٤ في تنفیذ برنامج 
الحوافز الضریبیة للعمالة، الذي یوفّر حوافز ضریبیة ألصحاب العمل تغطي بفعالیة نصف كلفة استخدام موظفین 
جدد من الشباب. وینص قانون خدمات التوظیف (رقم ٤ لعام ۲۰۱٤) على إنشاء مشاریع لمساعدة الشباب الباحثین 
عن عمل وغیرھم من "األشخاص المستضعفین". وفي زامبیا، اتُخذت تدابیر لحفز فرص العمل للشباب تشمل 
السیاسة الوطنیة لصالح الشباب وخطة العمل لعمالة الشباب (۲۰۱٤). وتستعرض الحكومة كذلك السیاسة الوطنیة 
ً إلى وضع استراتیجیات وتدابیر تعزز خلق فرص العمل. واعتمدت الكامیرون في عام  للعمالة وسوق العمل سعیا
۲۰۰۸ میثاقاً وطنیاً لعمالة الشباب للفترة ۲۰۰۸-۲۰۱۳، إضافة إلى برامجھا ومشاریعھا القائمة بشأن خلق فرص 
العمل. ویجري العمل على إعداد جیل جدید من المیثاق الوطني لعمالة الشباب للفترة ۲۰۱٦-۲۰۲۰. ومن بین 
برامج الحكومة الرائدة برنامج دعم الشباب في األریاف والمدن. وأعدّت حكومة جمھوریة تنزانیا المتحدة برنامجا ً 

وطنیاً لخلق فرص العمل للشباب، سیتولى تنسیق خلق فرص عمل منتجة والئقة للشباب ویساھم في تأمینھا.  
۱۰۷. وفي غرب أفریقیا، تتولى الجماعة االقتصادیة لدول غرب أفریقیا تنفیذ خطة عمل إقلیمیة لعمالة 

الشباب.    

المساھمة في تعزیز عمالة الشباب  

۱۰۸. انخفضت معدالت بطالة الشباب في زامبیا من ۱٤ في المائة في عام ۲۰۰۸ إلى ۱۰ في المائة في عام 
۲۰۱۲، ومن ۱۸٫۹ في المائة في الفترة ۲۰۰۹-۲۰۱۰ إلى ۱٦٫٥ في المائة في الفترة ۲۰۱۲-۲۰۱۳ في إثیوبیا. 
لكن مواجھة التحدیات تتطلب بذل المزید من الجھود ألن بطالة الشباب تزایدت في بعض البلدان. وارتفعت نسبة 
بطالة الشباب من ٥ في المائة في عام ۲۰۰۹ إلى ۸٫٦ في المائة في عام ۲۰۱۳ في مالوي؛ ومن ۹٫٥ في المائة 
في عام ۲۰۰۷ إلى ۱۲٫۹ في المائة في عام ۲۰۱٤ في مصر؛۲٤ ومن ۲٥٫۳ في المائة في عام ۲۰۰۸ إلى ۳۳٫٥ 
في المائة في عام ۲۰۱۱ في السودان؛ ومن ۱٥ في المائة في عام ۲۰۰٤ إلى ۱۷ في المائة في عام ۲۰۱۱ في 

زمبابوي؛ ومن ٥۳ في المائة في عام ۲۰۰۷ إلى ٦٤ في المائة في عام ۲۰۱٤ في سوازیلند.  

الھدف ٤: ردم ھوة المھارات   ٤-۱-۱

عین ناقدة ب ،المائة)، بمساھمة الشركاء االجتماعیینفي  ۷٥الدول األعضاء األفریقیة ( قیام ثالث أرباع :الھدف
ل (إعادة) باستعراض وتنفیذ السیاسات واالستراتیجیات الوطنیة الخاصة بتوفیر التعلیم والتدریب للجمیع لتسھی
لى مستوى إدماجھم في سوق العمل، وإنشاء آلیات لتنفیذھا على الصعید الوطني واإلقلیمي والمحلي والقطاعي وع

ً سنویة فیما یتعلق بإتاحة التعلیم االبتدائيجیات أیالمنشأة. وینبغي أن تشمل ھذه االسترات لجمیع المجاني ل ھدافا
لقوى اوفرص التدریب وإعادة التدریب للفقراء العاملین، ال سیما الشباب والنساء، بھدف ضمان اكتساب نصف 

 .۲۰۱٥العاملة األفریقیة مھارات جدیدة أو تحسین مھاراتھا بحلول عام 

اإلنجاز: أحرزت ۳٥ دولة عضواً (٦٥ في المائة) (أوغندا، إریتریا، بنن، بوركینا فاسو، بوروندي، تونس، 
الجزائر، جزر القمر، جمھوریة تنزانیا المتحدة، جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، جنوب أفریقیا، رواندا، زامبیا، 
زمبابوي، السنغال، سوازیلند، السودان، سیشل، الصومال، غانا، كابو فیردي، الكامیرون، كوت دیفوار، كینیا، 
ً في  لیبیریا، لیسوتو، مالي، مدغشقر، مصر، مالوي، موریتانیا، موریشیوس، موزامبیق، نامیبیا، النیجر) تقدما
استعراض السیاسات واالستراتیجیات المتعلقة بالمھارات وتنفیذھا لتیسیر اإلدماج أو إعادة اإلدماج في سوق العمل.  

۱۰۹. رفعت حكومة بوركینا فاسو من الوضع القانوني لمرصد العمالة والتدریب المھني لیصبح ھیئة قانونیة 
مستقلة (آذار/ مارس ۲۰۱۲)، إلى جانب إنشاء مجلس وطني للعمالة والتدریب المھني. وتُنفّذ غرفة التجارة 
ً من أربع سنوات (۲۰۱٤-۲۰۱۸) ُصّمم لتطویر مھارات الشباب. ونفّذت موزامبیق برنامج  والصناعة برنامجا
اإلصالح المتكامل للتعلیم والتدریب التقنیین والمھنیین لمواءمة التدریب التقني والمھني مع السیاق والتحدیات 

____________ 

۲٤   تشیر معلومات الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءات إلى أن معدل بطالة الشباب بلغ ۲٤٫۸ في المائة في عام 

۲۰۰۷ و۲۹ في المائة في عام ۲۰۱٤. لكن الدراسة االستقصائیة لمنظمة العمل الدولیة عن االنتقال من المدرسة إلى العمل 
قیّمت معدل بطالة الشباب (۱٥-۲۹) في عام ۲۰۱۲ وخلصت إلى أن المعدل یصل إلى ۱٥٫۷ في المائة، وھو معدل مماثل 

للنتائج التي وصلت إلیھا الدراسة االستقصائیة للمجلس المصري لسوق العمل في ۱۹۹۸ و۲۰۰٦ و۲۰۱۲.  
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الراھنة. وسّن في عام ۲۰۱٤ قانون جدید ینّظم التعلیم المھني بھدف زیادة مشاركة قطاع الصناعة في تمویل وإدارة 
الھیئة الوطنیة للتعلیم المھني.  

۱۱۰. وتُنفّذ سیشل برنامج المھارات األساسیة الذي صیغ لتكییف المواقف والسلوك في أماكن العمل؛ 
ً للتلمذة الصناعیة لمساعدة الشباب على تعلّم مھنة؛ وخطة لدعم تنظیم المشاریع لمساعدة الشباب على  وبرنامجا
تأسیس مشاریع صغیرة ومتوسطة واالعتماد على عزیمتھم الخاصة إلیجاد عمل. ویتمّشى ذلك مع البرنامج 
االجتماعي لإلصالح االقتصادي، الذي أُعدّ بالتعاون بین الحكومة ووحدة ارتباط المنظمات غیر الحكومیة في سیشل 
في عام ۲۰۱۳، بھدف تعزیز بناء القدرات والتمكین االجتماعي واالقتصادي وتغییر الفكر السائد. وترّكز خطة 
تنمیة جمھوریة جنوب السودان للفترة ۲۰۱۱-۲۰۱۳ على التدریب والعمالة السریعین. وفي لیسوتو، تُن فّذ مؤسسة 
ّ یزود المجتمعات الریفیة بمھارات تقنیة لتطویر منتجات تستخدم  باسوتو لتنمیة المنشآت مشروعاً لإلنتاجیة الریفیة

الموارد الطبیعیة المحلیة.  
۱۱۱. وتُنفّذ جنوب أفریقیا حالیاً المرحلة الثالثة من االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة المھارات، التي تغطي الفترة 
ّوتركز على تعزیز برامج التعلم الموجھة م ھنیاً. ویساھم الشركاء االجتماعیون في استعراض   ،۲۰۱٦-۲۰۱۱
االستراتیجیة بإشراف المجلس الوطني للتنمیة االقتصادیة والعمل، ویشاركون بشكل خاص في عمل الھیئات المعنیة 
بقطاع التعلیم والتدریب، التي أدّت دوراً رئیسیاً في االستراتیجیة منذ انطالقتھا. وفي مالي، اعتمدت الحكومة برنامج 
التدریب المھني لتطویر العمالة على فترة عشر سنوات بھدف ردم الھوة بین الطلب على المھارات وعرضھا. 
وأشار صندوق دعم التدریب المھني والتلمذة الصناعیة إلى أن ٦۹۰۲ من العاملین في القطاع المنّظم و۷۹۹٥ من 
ً بین عامي ۲۰۱۱ و۲۰۱۲. وبین عامي ۲۰۰۹ و۲۰۱۲، رعت  المشغَّلین في القطاع غیر المنظم قد تلقوا تدریبا
الوكالة الوطنیة للعمالة تدریباً مھنیاً استفاد منھ ۱۱۸۷ شخصاً من خالل التلمذة الصناعیة وإعادة التدریب واالرتقاء 
بالمھارات وبرامج التدریب التذكیري. وفي مالوي، استُعرضت سیاسة التعلیم التقني والتدریب المھني والتدریب 
على تنظیم المشاریع في عام ۲۰۱۳ وأجرى البلد استقصاء شامالً للمھارات یتوقع أن توّجھ استنتاجاتھ صانعي 

السیاسات وموفري التدریب لتقلیص عدم تناسب المھارات الحالیة مع سوق العمل.  
۱۱۲. وأحرز بعض البلدان تقدماً في استثارة الوعي بالحاجة إلى تحسین المعلومات عن سوق العمل وتحلیل 
بیانات سوق العمل المتعلقة بالشباب. وأنجزت البلدان بواسطة النھج التحلیلي لمنظمة العمل الدولیة، أي الدراسة 
االستقصائیة عن االنتقال من المدرسة إلى العمل، نتائج مختلفة منھا: تمكین الھیئات المكونة في السودان والمغرب 
لصیاغة سیاسات وطنیة شاملة ومتكاملة للعمالة یكون لعمالة الشباب فیھا دور رئیسي؛ قیام بوركینا فاسو 
باستعراض قوانینھا الحالیة لتسھیل وضع المیزانیات المحفزة لعمالة الشباب؛ قیام زامبیا بتطویر أطرھا المؤسسیة 

وتعزیزھا من أجل تنفیذ خطط العمل الوطنیة بشأن عمالة الشباب تنفیذاً فعاالً.  

ّحسنة   جھود أفریقیا بشأن المھارات الجدیدة أو الم

۱۱۳. تبقى الجھود التي تبذلھا الحكومات لتحسین مھارات العمال في أفریقیا غیر كافیة إجماالً ویبقى ضمان 
أن یحصل نصف الید العاملة في أفریقیا على مھارات جدیدة أو محسنة بحلول عام ۲۰۱٥ ھدفاً بعید المنال. وعلى 
الرغم من ذلك، ساعدت الجھود التي بذلتھا الدول األعضاء األفریقیة الستعراض السیاسات واالستراتیجیات الوطنیة 
للتعلیم والتدریب وتنفیذھا، في تحسین مھارات القوة العاملة في أفریقیا. وحققت سیشل وموریشیوس وجنوب أفریقیا 
ھذا الھدف أو أوشكت على تحقیقھ. وارتفع عدد العمال ذوي المھارات في جنوب أفریقیا من ٤۳ في المائة۲٥ 
(۲۰۰۸) إلى ٤۹ في المائة (۲۰۱٤)۲٦. والقوة العاملة في سیشل عالیة المھارات، إذ أن ما یناھز ٤۰ في المائة 
منھا قد استفاد من شكل من أشكال التدریب المھني أو الفني أو األكادیمي بعد التعلیم الثانوي.۲۷ وارتفع عدد العمال 
ذوي المھارات في زامبیا من ٥٫۹ في المائة (مسح القوة العاملة لعام ۲۰۰۸) إلى ٦٫۸ في المائة (مسح القوة العاملة 
لعام ۲۰۱۲) ومن ۱۷٫٦ في المائة (۲۰۰۷) إلى ۱۹٫۲۹ في المائة (۲۰۱٤) في بوتسوانا. وفي مالي، قُدّر معدل 
البالغین الملمین بالقراءة والكتابة بنسبة ۲٦٫۲ في المائة في عام ۲۰۰٦، ونسبة ۲۹٫۲ في المائة في عامي ۲۰۰۹ 

____________ 
۲٥   محسو با استناداً إلى المسح الفصلي للقوة العاملة لعام ۲۰۰۸: مجموعة واحدة من البیانات.  

۲٦   محسو با استناداً إلى المسح الفصلي للقوة العاملة لعام ۲۰۱٤: ٤ مجموعات من البیانات وتُستخدم بیانات مسح القوة 

العاملة للفصل األول من ۲۰۰۸ لھذه المقارنات وغیرھا بدالً من عام ۲۰۰۷ ألن مسح عام ۲۰۰۸ بیّن أن مقدمة المسح 
الفصلي للقوة العاملة وبیانات الدراسة االستطالعیة للقوة العاملة لعام ۲۰۰۷ ال تتطابق تطابقا صارما. وتُقارن نسبة القوة 
ً (من المستخدمین أو العاطلین) الذین أتموا المستوى ۱۲ (السنة  العاملة ذات المھارات بنسبة السكان النشطین اقتصادیا

األخیرة من المستوى الدراسي الثانوي)، بمن فیھم الحاصلون على مؤھالت علیا.   
۲۷   تقریر سیشل لعام ۲۰۱۳ عن األھداف اإلنمائیة لأللفیة.  

ً
ً

ً ً
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و۲۰۱۰، ونسبة ۳۳٫٤ في المائة في عامي ۲۰۱۱ و۲۰۱۲، ونسبة ۳٥٫۲ في المائة في عام ۲۰۱۳، ونسبة ۳۱٫۲ 
في المائة في عام ۲۰۱٤. وبلغت مستویات تعلیم القوة العاملة المستخدمة في كابو فیردي في عام ۲۰۱٤ ما یلي: 
۲٫۲ في المائة ممن یتمتعون بمستوى أساسي من اإللمام بالقراءة والكتابة؛ و٤۲٫۹ في المائة ممن یتمتعون بمستوى 
تعلیم أساسي؛ و۳۸٫۳ في المائة ممن یتمتعون بمستوى تعلیم ثانوي؛ و۱٤٫٦ في المائة ممن یتمتعون بمستوى تعلیم 
عاٍل. وفي المقابل، انخفضت نسبة القوة العاملة الماھرة في سوازیلند من ۳۷٫۲ في المائة في عام ۲۰۰۷ إلى ۳۳٫۳ 
في المائة في عام ۲۰۱٤، وفي زمبابوي من ۸ في المائة في عام ۲۰۰٤ (مسح القوة العاملة وعمل األطفال لعام 
۲۰۰٤) إلى ٥ في المائة في عام ۲۰۱٤ (مسح القوة العاملة وعمل األطفال لعام ۲۰۱٤). وفي السنغال، تشیر وثیقة 
ً إلى سوق العمل یفتقرون لتعلیم مناسب  سیاسة العمالة الجدیدة إلى أن ٤٦ في المائة من الشباب القادمین حدیثا

ومھارات ومؤھالت مناسبة.  

العوامل الرئیسیة المساھمة في إحراز التقدم أو انعدامھ 

۱۱٤. ال بد للحكومات من أن تستند إلى الممارسات الفضلى المبیّنة في ھذا التقریر لتحسین مھارات العمال. 
والتحدي الكبیر الذي یتعین أن یُعالج ھو رداءة نوعیة نُظم التعلیم الوطنیة وعدم التناسب بین مناھج المدارس/ 

التدریب وبین احتیاجات سوق العمل.  

الھدف ٥: اإلدماج االجتماعي من خالل خلق الوظائف    ٥-۱-۱
من أجل منع النزاعات وإعادة اإلعمار 

الھدف: تناقش جمیع برامج إعادة اإلعمار واالنتعاش بین الھیئات المكونة وتدرج فیھا ن ُھج التنمیة االقتصادیة 
المحلیة واالستثمار كثیف العمالة، بتركیز قوي على بناء مؤسسات فعالة ومسؤولة معنیة بعالم العمل واإلدارة 

االقتصادیة واالجتماعیة السدیدة عموماً. 

اإلنجاز: أحرزت ۳۱ دولة عضواً (٥٤ في المائة) (إثیوبیا، إریتریا، أوغندا، بنن، بوركینا فاسو، بوروندي، توغو، 
تونس، الجزائر، جزر القمر، جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، جنوب أفریقیا، زامبیا، زمبابوي، السنغال، السودان، 
سیرالیون، الصومال، غینیا، كابو فیردي، الكامیرون، كوت دیفوار، الكونغو، كینیا، لیبیریا، مالي، مصر، مالوي، 

موریتانیا، موزامبیق، نیجیریا) تقدماً في مجال الدمج االجتماعي باستخدام برامج عامة للعمالة.  

مناقشة برامج إعادة اإلعمار واالنتعاش بین الھیئات المكونة  
وإدراج التنمیة االقتصادیة المحلیة واالستثمار كثیف العمالة 

۱۱٥. باشرت جنوب أفریقیا في المرحلة الثالثة من برنامج األشغال العامة الموسع (۲۰۱٤-۲۰۱٥ إلى 
۲۰۱۸-۲۰۱۹)، وھو برنامج وطني تمولھ الحكومة ویشمل جمیع مجاالت المنشآت الحكومیة والمنشآت المملوكة 
ً الستیعاب الید العاملة ونقل الدخل إلى األسر الفقیرة على المدیین القصیر  من الدولة. ویوفّر البرنامج سبیالً مھما
والمتوسط. وھو محاولة مقصودة من ھیئات القطاع العام لخلق فرص عمل للعاطلین عن العمل باللجوء إلى اإلنفاق 
على السلع والخدمات. وتُنفّذ مصر منذ عام ۲۰۱۳ برنامجاً كثیف الید العاملة لألشغال العامة تبلغ كلفتھ ۲۰۰ ملیون 
دوالر أمریكي، یمّولھ البنك الدولي ویدیره الصندوق االجتماعي للتنمیة. وفي مصر، مّول مجلس التدریب الصناعي 
برنامج التدریب ألجل العمالة (۲۰۱٤) بمنحة بلغت قیمتھا ۲٥۰ ملیون دوالر أمریكي. وأعدّت إثیوبیا برنامجاً 
ً واسع النطاق، ھو البرنامج الشامل للوصول إلى الطرق الریفیة، یھدف إلى استحداث إمكانیة للوصول إلى  وطنیا
مراكز القطاعات والقرى بربطھا "بالطرق السالكة في كل ظروف الطقس". والھدف من البرنامج بناء أكثر من 
۷۲۰۰۰ كلم من الطرقات على مدى خمس سنوات (۲۰۱۱-۲۰۱٥) باستخدام موارد محلیة في المقام األول 
وبالشراكة مع أصحاب المشاریع المحلیین الناشئین (المتعاقدون والمستشارون). وتنفّذ إثیوبیا أی ضاً برنامج شبكات 
ّ یركز على النُھج كثیفة الید العاملة. ویرمي برنامج  األمان المنتجة، الذي تشمل مكوناتھ برنامج األشغال العامة الذي
شبكات األمان المنتجة إلى نقل التركیز من االحتیاجات الغذائیة قصیرة األجل التي تُلبّى بإغاثة الطوارئ إلى معالجة 

األسباب التي تقف وراء انعدام أمن األسر الغذائي.  
 Blanche Algérie ۱۱٦. وزادت الجزائر من التمویل المخصص للبرامج كثیفة الید العاملة. ویوفّر برنامج
(الجزائر البیضاء) فرص عمل (من قبیل العنایة بالمساحات الخضراء وحمایة البیئة) للعاطلین عن العمل بأجور 
دنیا مضمونة. وفي بوركینا فاسو، نُفّذت خمسة برامج كثیفة الید العاملة بین عام ۲۰۰۸ وعام ۲۰۱۲. وأنشأت 
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الكامیرون وحدة معنیة بالقطاعات كثیفة الید العاملة في وزارة التخطیط لتعزیز استخدام النُھج كثیفة الید العاملة في 
االستثمار العام، وطلب رئیس الوزراء في توجیھ صادر عنھ، من جمیع الوزارات تخصیص ۲۰ في المائة من 
میزانیات االستثمار السنویة للنُھج كثیفة الید العاملة. وفي عام ۲۰۱۲، ُخّصص مبلغ ۲۰ ملیون دوالر أمریكي 
للمكون كثیف الید العاملة من برنامج شبكات السالمة االجتماعیة في غینیا. وفي موریتانیا، یرمي برنامج التدریب 

أثناء الوظیفة لصیانة الطرق إلى حفز خلق فرص العمل المحلیة من خالل نُھج كثیفة الید العاملة.  
۱۱۷. واعتمدت السلطات العلیا في الكامیرون والكونغو استراتیجیات وطنیة لتعزیز االستثمارات العامة 
كثیفة الید العاملة ونُفّذت بنجاح بفضل مشاریع التعاون التقني، التي تدعمھا منظمة العمل الدولیة. وتشمل تلك 
ً إلعادة تأھیل المجموعات المحرومة وإعادة إدماجھا بفضل الطرق الحضریة، یمولھ مصرف  المشاریع مشروعا
التنمیة األفریقي في الكونغو، ومشروعین في الكامیرون، ھما: (۱) بناء أو إعادة تأھیل طرق ریفیة بتمویل من 
الحكومة؛ (۲) مشروع یمولّھ مصرف التنمیة األفریقي لتعزیز قابلیة استخدام الشباب وزیادة فرص العمل في إطار 
ً للجنود المسرحین آل إلى استیعاب  ً ابتكاریا مشروع تنمیة طریق كومبا مامفي (الكامیرون). وأعدّت تشاد برنامجا
٥۰۰۰ جندي سابق في سوق العمل. وأطلقت توغو في عام ۲۰۱۱ برنامجاً للعمالة والتنمیة لتعزیز قابلیة استخدام 

الشباب، إلى جانب برنامج آخر یرمي إلى تعزیز استخدام ٥۰۰۰ شاب في الصناعات الحرفیة.  
۱۱۸. وبنت الجماعات المحلیة والشركات المتعاقدة الصغیرة والمتوسطة كثیفة الید العاملة في مدغشقر 
ً للدراسة بھدف زیادة إمكانیات استفادة األطفال المستضعفین من التعلیم. وفي زامبیا، تُ بیّن استراتیجیة  صفوفا
التصنیع وخلق فرص العمل، التي أطلقت في عام ۲۰۱۳، تركیز البلد على استغالل مزایا موارده من الید العاملة 
وموارده الطبیعیة، وسعیھ الحثیث إلى تطویر صناعات ومنشآت كثیفة الید العاملة تفتح مجاالت ضخمة للعمالة، ال 
سیما في قطاعي الزراعة والسیاحة. وتُعزز مالوي القطاعات كثیفة الید العاملة كالزراعة والسیاحة والتعدین والبناء 
عبر مشروع تنمیة القطاع الخاص ومشروع دعم القدرة التنافسیة وخلق فرص العمل، اللذین تنفذھما وزارة 
الصناعة والتجارة، وذلك بھدف تحقیق نمو غني بالوظائف. وفي سیرالیون، نُفّذ مشروع خلق فرص العمل السریع 
األثر بین عام ۲۰۰۹ وعام ۲۰۱۳ لتبیان استدامة استخدام شباب األریاف في بناء وصیانة الطرق الفرعیة المطابقة 
للمعاییر التقنیة التي وضعتھا سلطة الطرقات في سیرالیون من دون تقویض الجودة الھندسیة للطرقات. ونفّذت 
لیبیریا مشروع األشغال العامة القائم على الید العاملة (۲۰۰۹-۲۰۱٤) ومشروع تنمیة الزراعة والبنى التحتیة 

  .(۲۰۱۳-۲۰۱۰)

بناء مؤسسات فعالة ومسؤولة معنیة بعالم العمل  
واإلدارة االقتصادیة واالجتماعیة السدیدة  

۱۱۹. بُذلت في القارة جھود منّسقة لتعزیز اإلدارة السدیدة، لكن ثمة قلق من أن یزرع تفشي الفقر والتھمیش 
االجتماعي في الكثیر من البلدان بذور نزاعات مستقبلیة محتملة. وأنشأت زامبیا لجان نزاھة في الوزارات الحكومیة 
لتعزیز المساءلة والشفافیة. وفي نامیبیا نظام رسمي للرصد والتقییم یشّجع المساءلة. ویُطلب من كل مؤسسة أن ت عدّ 
خطة قطاعیة خمسیة وخطة سنویة تتمشى مع خططھا الوطنیة للتنمیة وأن ترفع تقریراً سنویاً. ووضعت مالي 
اإلطار االستشاري لتطویر تقنیات كثیفة الید العاملة في عام ۲۰۰۸ إلضفاء طابع مؤسسي على اعتماد النُھج كثیفة 
الید العاملة. وفي جنوب أفریقیا، تقوم العملیات المتكاملة للتخطیط اإلنمائي للحكومات المحلیة على مبادئ اإلدارة 
السدیدة ألنھا تقتضي مشاركة نشطة من جمیع الجھات المعنیة على مستوى الحكومة المحلیة لضمان صناعة القرار 

على نحو دیمقراطي وشفاف.  
۱۲۰. وقامت جنوب أفریقیا بتحدیث مدونة الممارسات الجیدة لبرامج األشغال العامة الموّسعة في عام 
۲۰۱۱. وكانت المدونة ثمرة استشارات ثالثیة تضمن أن یعزز برنامج األشغال العامة الموّسع العمل الالئق. وتولت 
الھیئات المكونة الثالثیة (مع أخصائیین تابعین لمنظمة العمل الدولیة) التفاوض على مدونة الممارسات الجیدة، 
ّ مركزة على كیفیة تھیئة ظروف العمالة التي من شأنھا أن تیّسر استخدام العمال لفترات قصیرة في ظل مرونة كافیة 
في جوانب من قبیل تحدید األجور واإلجازات وإجازات األمومة والتسریح، لكن مع ضمان حقوق العمال بحیث ال 
تؤول المرونة المقصودة إلى االستغالل. واعتمد المجلس الوطني للتنمیة االقتصادیة والعمل المدونة ثم دخلت حیز 

النفاذ بموجب قرار وزاري اتخذه وزیر العمل في عام ۲۰۰۲.  

ُ
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الھدف ٦: االستثمار في حزمة أساسیة للحمایة االجتماعیة    ٦-۱-۱
من أجل الحد من الفقر 

الھدف: تعتمد جمیع البلدان األفریقیة (۱۰۰ في المائة) استراتیجیات وطنیة متسقة بشأن الضمان االجتماعي، بما 
فیھا تلك الخاصة باعتماد أو تمدید حزمة ضمان اجتماعي أساسیة تشمل الرعایة الصحیة الضروریة وحمایة 

األمومة والدعم المقدم لألطفال البالغین سن الدراسة والحمایة من العجز ومعاشاً أدنى. 

ً یعتد بھ في مجال توفیر الحمایة االجتماعیة األساسیة  اإلنجاز: أحرزت ٤۱ دولة عضواً (۷٦ في المائة) تقدما
(إثیوبیا، أنغوال، أوغندا، بنن، بوتسوانا، بوركینا فاسو، بوروندي، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، جمھوریة 
أفریقیا الوسطى، جمھوریة تنزانیا المتحدة، جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، جنوب أفریقیا، رواندا، زامبیا، 
زمبابوي، السنغال، سوازیلند، سیشل، الصومال، غابون، غانا، غینیا - بیساو، كابو فیردي، الكامیرون، كوت 
دیفوار، كینیا، لیبیریا، لیسوتو، مالي، مدغشقر، المغرب، مالوي، موریتانیا، موریشیوس، موزامبیق، نامیبیا، 

النیجر، نیجیریا).  

۱۲۱. یجري في زامبیا كل عام تمدید برنامج التحویالت النقدیة للمسنین لألغراض االجتماعیة ویزداد عدد 
المقاطعات الجدیدة التي یغطیھا. ومن أبرز نتائج التدخالت في مجال الضمان االجتماعي في زامبیا، توسیع 
مخصصات الحمایة االجتماعیة في المیزانیة الوطنیة لتبلغ ۲٫۷ في المائة في عام ۲۰۱٥. وفي موزامبیق، ارتفعت 
مخصصات الحمایة االجتماعیة من ۰٫۱٥ في المائة في عام ۲۰۱۱ إلى ۰٫٥ في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 
في عام ۲۰۱٤. وفي إثیوبیا، اعتمد مجلس الوزراء السیاسة الوطنیة للحمایة االجتماعیة في تشرین الثاني/ نوفمبر 
۲۰۱٤. وفي مجال التأمین الصحي، وضعت إثیوبیا استراتیجیة للتأمین الصحي تتألف من مكونین ھما: التأمین 
الصحي االجتماعي؛ والتأمین الصحي القائم على المجتمع المحلي. واعتمدت زامبیا سیاسة الحمایة االجتماعیة في 

كانون األول/ دیسمبر ۲۰۱٤ وشرعت في تنفیذھا.  
۱۲۲. واعتمدت كینیا في عام ۲۰۱۲ سیاسة وطنیة للحمایة االجتماعیة توفّر إطاراً لتنسیق تدخالت الحمایة 
االجتماعیة في البلد. باإلضافة إلى ذلك، تُنفّذ كینیا إصالحات لتحسین فعالیة الصندوق الوطني لتأمین االستشفاء 
والصندوق الوطني للضمان االجتماعي، وضمان استدامتھما. وأنشأ قانون الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
رقم ٤٥ لعام ۲۰۱۳، صندوقین ھما: صندوق إلزامي للمعاشات التقاعدیة یغطي جمیع العاملین في االقتصاد 
المنّظم؛ صندوق ادخار طوعي یغطي األشخاص العاملین لحسابھم الخاص. ویساھم في الصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي ملیونا مكتتب نشط بینما یغطي الصندوق الوطني لتأمین االستشفاء حوالي ۲۰ في المائة من السكان. في 

حین ال تزید نسبة الكینیین الذین یكتتبون تأمینات صحیة خاصة عن ۲ في المائة.  
۱۲۳. واتّخذت جنوب أفریقیا الخطوات األولى الختبار االقتراحات بشأن التأمین الصحي الوطني. ویقتصر 
تنفیذ التأمین الصحي الوطني حتى اآلن على ۱۱ موقعا  اختباریا ، یوجد موقع واحد منھا على األقل في كل واحدة من 
الوالیات التسع. وإلى جانب موضوع الصحة، تناقش الحكومة منذ سنوات إصالحات بشأن التقدیمات الممنوحة 
لألشخاص المسنین (معاشات تقاعدیة وصنادیق ادخار وما شابھ ذلك) لكن الخطط لم تُنجز بعد. وفي كوت دیفوار، 
بدأ العمل بالتأمین الصحي الشامل، وھو مخطط طموح بشأن التغطیة الصحیة الشاملة، بعد صدور المرسوم 
الرئاسي الذي منح إنشاءه صفة رسمیة والمرسوم الوزاري الذي أنشأ ھیاكلھ اإلداریة. وأجریت في السنغال دراسة 
مقارنة بین اتفاقیة حمایة األمومة، ۲۰۰۰ (رقم ۱۸۳) والتشریعات الوطنیة، اعتمدت عقبھا خطة عمل لتشجیع 

التصدیق على االتفاقیة المذكورة وتنفیذھا.  
۱۲٤. ویغطي نظام الضمان االجتماعي في مصر معظم حاالت الطوارئ الُمدرجة في اتفاقیة الضمان 
االجتماعي (المعاییر الدنیا)، ۱۹٥۲ (رقم ۱۰۲). ویجري حالیاً إعداد قانون جدید للتأمین االجتماعي. وتوفّر منظمة 
العمل الدولیة مساعدة تقنیة (اكتواریة وتشریعیة واستثماریة) في ھذا المجال. واعتمدت مالوي سیاسة وطنیة للدعم 
االجتماعي (الحمایة) في عام ۲۰۱۲ ومدّدت برنامج إعانات مدخالت المزارع وبرامج التحویل النقدي االجتماعي 

وبرامج التغذیة المدرسیة وبرامج األشغال العامة.  
۱۲٥. ووّسعت نیجیریا نظم التأمین الصحي ومعاشات التقاعد لتشمل القطاع الخاص. باإلضافة إلى ذلك، 
أنشئت إدارة جدیدة للضمان االجتماعي في الوزارة االتحادیة للعمل واإلنتاجیة، لتتولى تنسیق أنشطة نُظم الضمان 
االجتماعي المجزأة في البلد. وجرى توسیع نطاق الفئة العمریة التي تغطیھا منحة دعم الطفل في جنوب أفریقیا 
لتغطي كل األطفال دون سن ۱۸  عاماً. وُخفّض سن تأّھل الرجال لالستفادة من المنحة المقدمة لألشخاص المسنین 
لیتمشى مع السن المحدد للنساء، وھو ٦۰ عاماً، مما یزید من عدد المستفیدین من ھذه المنحة. وأطلقت الكامیرون 
برنامجاً طوعیاً لالشتراك في تأمین للمعاشات (تقاعد، عجز، وفاة) دخل حیز النفاذ في ۱۳ آب/ أغسطس ۲۰۱٤. 

ًً



 ۲۰۱٥-۲۰۰۷التقدم نحو تحقیق األھداف:   -الجزء الثاني 

25  

ویتضمن البرنامج بنوداً توّسع التغطیة لتشمل الفئات غیر المنتسبة إلى البرنامج الحالي اإللزامي في الكامیرون 
ّنظم، المھن الحرة).   (المشتغلون في القطاع غیر الم

۱۲٦. وأنشأ النیجر وزارة مدمجة للعمل واالستخدام والضمان االجتماعي في عام ۲۰۱۳ من أجل تبسیط 
تقدیم خدمات الحمایة االجتماعیة وتلبیة االحتیاجات. وأعد ّ النیجر كذلك سیاسة وطنیة للحمایة االجتماعیة اعتمدھا 
في عام ۲۰۱۱. واعتُمد أیضاً برنامج خاص یغطي الفترة ۲۰۱٤-۲۰۱۷ لتشغیل المكون رقم ٤ من السیاسة، الذي 
ً للتأمین الصحي  ً وطنیا یتعلق بتوسیع المبادرات لتشمل المجموعات األكثر استضعافا ً. وأنشأت غابون صندوقا
والضمان االجتماعي، یغطي الموظفین الحكومیین والقطاع الخاص والعاملین لحسابھم الخاص والعاملین في 
االقتصاد غیر المنّظم والعمال المھاجرین، من بین فئات أخرى. ووّسعت أوغندا الحمایة االجتماعیة بواسطة 

التحویالت النقدیة إلى المسنین. 
۱۲۷. وأحرزت موریشیوس تقدماً في تحدیث القوانین الوطنیة ومواءمتھا مع االتفاقیات التي صدّقت علیھا. 
ومن بین األمثلة: التصدیق على اتفاقیة اإلطار الترویجي للسالمة والصحة المھنیتین، ۲۰۰٦ (رقم ۱۸۷) في عام 
۲۰۱۲؛ اتفاقیة السالمة والصحة المھنیتین، ۱۹۸۱ (رقم ۱٥٥) في عام ۲۰۱٤؛ اتفاقیة العمل البحري، ۲۰۰٦، في 
عام ۲۰۱٤. باإلضافة إلى ذلك، كفلت موریشیوس حمایة حقوق العمال بصیاغة صكوك وطنیة من قبیل  دلیل العمل 

بشأن المنافع على قطاع األعمال: لماذا وكیف یُستخدم األشخاص ذوو اإلعاقات في موریشیوس.  

الھدف ۷: معالجة أزمة فیروس نقص المناعة البشریة/ اإلیدز    ۷-۱-۱
من خالل إجراءات مكان العمل 

الھدف: اعتماد جمیع البلدان في أفریقیا (۱۰۰ في المائة) استراتیجیات وطنیة بشأن فیروس نقص المناعة البشریة/ 
اإلیدز لضمان مساھمة مكان العمل في تحقیق الھدف العام المتمثل في حصول الجمیع على الوقایة والعالج 

والرعایة والدعم. 

ً في ضمان أن یساھم مكان العمل في زیادة إمكانیات  اإلنجاز: أحرزت ۳۳ دولة عضواً (٦۱ في المائة) تقدما
الحصول على الصعید الوطني على الوقایة والعالج والرعایة والدعم بشأن فیروس نقص المناعة البشریة/ اإلیدز 
(إثیوبیا، إریتریا، أوغندا، بنن، بوتسوانا، بوروندي، تشاد، الجزائر، جزر القمر، جمھوریة تنزانیا المتحدة، 
جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، جنوب أفریقیا، رواندا، زامبیا، زمبابوي، سوازیلند، السودان، سیشل، سیرالیون، 
غامبیا، غانا، الكامیرون، كوت دیفوار، الكونغو، كینیا، لیبیریا، لیسوتو، مدغشقر، مصر، مالوي، موریشیوس، 

نامیبیا، نیجیریا).  

۱۲۸. وضعت زمبابوي ونیجیریا والكامیرون وكوت دیفوار سیاسات وطنیة ثالثیة بشأن فیروس نقص 
المناعة البشریة، واعتمدتھا. وأعدّت مدغشقر وجزر القمر وموریشیوس وسیشل في عام ۲۰۱۳ سیاسات وطنیة 
بشأن فیروس نقص المناعة البشریة/ اإلیدز في مكان العمل. وراجعت كوت دیفوار في عام ۲۰۱۳ السیاسة الوطنیة 
بشأن مكافحة فیروس نقص المناعة البشریة/ اإلیدز في مكان العمل، آخذة في االعتبار توصیات الھیئات المكونة 
الثالثیة والمبادئ الواردة في توصیة فیروس نقص المناعة البشریة واإلیدز، ۲۰۱۰ (رقم ۲۰۰). ویقوم تنفیذ 
السیاسة الوطنیة على ركائز العمل االستراتیجیة األربع ذات األولویة المحددة في الخطة االستراتیجیة الوطنیة للفترة 
۲۰۱۲-۲۰۱٥. وُشّرعت مكافحة فیروس نقص المناعة البشریة/ اإلیدز في مكان العمل بموجب قانون مكافحة 
فیروس نقص المناعة البشریة/ اإلیدز الصادر عام ۲۰۱٤ والذي یُحدّد قواعد تنظیم الوقایة والحمایة والعقوبات في 
مكافحة فیروس نقص المناعة البشریة/اإلیدز. وتطلب المادة ۲۲ من قانون عام ۲۰۱٤ من الوزارات المعنیة 
بالتدریب أن تُدرج في المناھج مواضیع تتعلق باإلصابات المنقولة باالتصال الجنسي وفیروس نقص المناعة 
البشریة/ اإلیدز. واعتمدت نیجیریا سیاسة وطنیة لمكان العمل بشأن فیروس نقص المناعة البشریة/ اإلیدز، تُنفّذھا 
أغلبیة المنظمات الحكومیة والمنشآت الصغیرة والمتوسطة. وخضع قرابة ۱٤٥٥۳ عامالً طوعاً لفحص الكشف عن 
ً بشأن فیروس نقص المناعة البشریة/ اإلیدز في مكان  فیروس نقص المناعة البشریة. ووضعت لیبیریا برنامجا

العمل، ترعاه وزارة العمل.  
۱۲۹. وأعدّت زمبابوي سیاستھا الخاصة بفیروس نقص المناعة البشریة واإلیدز لقطاعي السیاحة والھندسة. 
وفي الكامیرون، ُوضعت ثالث خطط قطاعیة بشأن فیروس نقص المناعة البشریة/ اإلیدز (قطاع األریاف وقطاع 
الغابات/ البیئة وقطاع القضاء)، إلى جانب شراكة بین القطاعین العام والخاص بشأن فیروس نقص المناعة البشریة/ 
اإلیدز. أما في تشاد فنُفّذت برامج لمكان العمل بشأن فیروس نقص المناعة البشریة في خمسة قطاعات ھي: البناء 
والزراعة والسكر واالتصاالت والتعدین. وأُعدّت في الفترة ۲۰۱۲-۲۰۱۳، برامج لمكان العمل بشأن فیروس نقص 
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المناعة البشریة واإلیدز، مخصصة لنقابة المعلمین في بوتسوانا وجمعیة القطاع غیر المنّظم في بوتسوانا واتحاد 
نقابات بوتسوانا ووزارة العمل والشؤون الداخلیة واتحاد نقابات القطاع العام في بوتسوانا. وفي بوروندي 
وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة ُحدّدت خمسة قطاعات نُفّذت فیھا برامج لمكان العمل تستند إلى خطط عمل صیغت 
في كانون األول/ دیسمبر ۲۰۱۳. وفي غانا، ُوضعت برامج لمكان العمل في تسع جمعیات قطاعیة غیر منّظمة 

معنیة باألقمشة وصناعة الخشب والتجارة بالتجزئة وصید األسماك وخدمات الضیافة من الشعوب األصلیة.  
۱۳۰. وفي جنوب أفریقیا، أُعدت برامج لمكان العمل بشأن فیروس نقص المناعة البشریة/ اإلیدز، وشرع 
العمل بھا في المنظمات/ المؤسسات الخمس التالیة: وزارة العمل وخدمات مختبر الصحة الوطني ونقابة العاملین 
في الخدمات الصحیة والخدمات األخرى في جنوب أفریقیا واتحاد النقابات الدیمقراطیة في جنوب أفریقیا وبرنامج 
مشترك للعمل بشأن فیروس نقص المناعة البشریة واإلیدز مخصص للعمل المنّظم ویضم مؤتمر نقابات عمال 
جنوب أفریقیا والمجلس الوطني لنقابات العمال واتحادات النقابات الدیمقراطیة في جنوب أفریقیا. وخضع أكثر من 
۲۰۰۰۰ عامل لفحص فیروس نقص المناعة البشریة في إطار مبادرتي "تقلیص اإلصابات في أماكن العمل" 
(Zero@Work) و"الفحص في العمل" (Tested@Work). وفي زامبیا، أُعدت برامج لمكان العمل بشأن فیروس 
نقص المناعة البشریة/ اإلیدز، وبوشر العمل بھا في خمسة أماكن عمل في قطاعات التعلیم والزراعة واالقتصاد 
غیر المنّظم والنقل. وأطلقت مؤسسة البرید في كینیا برنامج مكان العمل بشأن فیروس نقص المناعة البشریة في 
ثماني مناطق استناداً إلى "المبادئ التوجیھیة بشأن فیروس نقص المناعة البشریة واإلیدز لقطاع البرید" 

واستعرضت سیاستھا بشأن فیروس نقص المناعة البشریة/ اإلیدز في قطاع البرید.  
۱۳۱. وأعدت جمھوریة تنزانیا المتحدة مدونة السلوك الوطنیة لمكان العمل بشأن فیروس نقص المناعة 
البشریة واإلیدز. وأُعدّ كذلك الجیل الثالث من اإلطار االستراتیجي الوطني متعدد القطاعات (۲۰۱۸/۲۰۱۳) 
والمبادئ التوجیھیة الوطنیة بشأن فیروس نقص المناعة البشریة واإلیدز واألمراض غیر المعدیة للموظفین 
الحكومیین، واعتمدت جمیعھا. وراجعت جماعة شرق أفریقیا سیاساتھا الخاصة بمكان العمل بشأن فیروس نقص 
المناعة البشریة واإلیدز لعام ۲۰۰۸، لتُدرج فیھا التطورات الجدیدة في مواجھة فیروس نقص المناعة البشریة/ 

اإلیدز.  

العوامل الرئیسیة المساھمة في إحراز التقدم أو انعدامھ 

ً ھائالً تواجھھ  ۱۳۲. تبقى ندرة الموارد المتوفرة لدعم عالج فیروس نقص المناعة البشریة/ اإلیدز تحدیا
الحكومات في جمیع أنحاء القارة. ویتفاقم ذلك بالتنافس الشدید على الموارد المخصصة لفیروس نقص المناعة 
البشریة/ اإلیدز. وتُستبعد نقابات العمال ورابطات أصحاب العمل في بعض األحیان من البرامج المخصصة 
لفیروس نقص المناعة البشریة/ اإلیدز بداعي أنھا جھات غیر معنیة بالصحة وأن ال مكان لھا في مثل ھذه البرامج. 
ً بتخطیط ملموس بشأن تنفیذ برامج مكان العمل أو  باإلضافة إلى ذلك، ال یرتبط إعداد السیاسات الوطنیة دائما

البرامج القطاعیة المتعلقة بفیروس نقص المناعة البشریة.  

الھدف ۸: تنفیذ معاییر العمل في مكان العمل   ۸-۱-۱

الھدف: قیام ثالث أرباع الدول األعضاء األفریقیة (۷٥ في المائة) بوضع برامج لتحسین ظروف العمل، تتضمن 
ً وطنیة معینة للحد من عدم التقید بالقوانین المتعلقة بساعات العمل والحد األدنى لألجر وتخفیض الحوادث  أھدافا
واألمراض المھنیة واألیام المھدرة جراء المرض والحوادث لكل عامل والزیادة التدریجیة في عدد مفتشي العمل 

بحسب عدد العمال. 

اإلنجاز: تُنفذ ٤٤ دولة عضواً (۸۲ في المائة) معاییر العمل من خالل إعداد برامج لتحسین ظروف العمل (إثیوبیا، 
إریتریا، أنغوال، أوغندا، بنن، بوتسوانا، بوركینا فاسو، بوروندي، تشاد، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، 
جمھوریة تنزانیا المتحدة، جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، جنوب أفریقیا، رواندا، زامبیا، زمبابوي، السنغال، 
سوازیلند، السودان، سیشل، الصومال، غابون، غینیا، غینیا - بیساو، كابو فیردي، الكامیرون، كوت دیفوار، 
الكونغو، كینیا، لیبیریا، لیسوتو، مالي، مدغشقر، مصر، مالوي، موریتانیا، موریشیوس، موزامبیق، نامیبیا، 

النیجر، نیجیریا). 

۱۳۳. اتخذ الكثیر من البلدان األفریقیة خطوات لتحسین االمتثال لمعاییر العمل بتنفیذ برامج تتعلق بساعات 
العمل والحد األدنى لألجر وتخفیض الحوادث واألمراض المھنیة واألیام المھدرة جراء المرض والحوادث لكل 
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عامل والزیادة التدریجیة في عدد مفتشي العمل بحسب عدد العمال. والجدیر بالذكر أن البلدان قد أحرزت تقدماً في 
تنفیذ معاییر العمل بشأن ظروف العمل، وإن تباین التنفیذ بین بلد وآخر. واستعرضت بوتسوانا وبوركینا فاسو وكابو 
فیردي وزامبیا والسنغال والكامیرون وكوت دیفوار وغینیا، وغینیا - بیساو الحد األدنى لألجر فیھا. وفي أوغندا، 
ً استعراض الحد  أصبح المجلس االستشاري للحد األدنى لألجور، مؤسسة في آب/ أغسطس ۲۰۱۳ تتولى حالیا

األدنى لألجور. 
۱۳٤. وارتفع عدد مفتشي العمل في كل من إثیوبیا وبوركینا فاسو والجزائر وجنوب أفریقیا وزمبابوي 
والسنغال ومالي والنیجر ونیجیریا. وُعّزز الوضع القانوني لمفتشیات العمل في جنوب أفریقیا بفضل تخصیص 
میزانیة كبیرة نسبیاً من قبل الخزینة الوطنیة لتسھیل توظیف المفتشین. وُوّظف ما مجموعھ ۹٦۰ مفتشاً خالل السنة 
المالیة ۲۰۱٤-۲۰۱٥. وارتفع عدد أماكن العمل/ أصحاب العمل الذین خضعوا للتفتیش واالستعراض من 
۱٤۱۷۳۱ في الفترة ۲۰۱۲-۲۰۱۳ إلى ۱۸٤۷۹٤ في الفترة ۲۰۱٤-۲۰۱٥، لكنھ ال یزال دون الرقم القیاسي لعدد 
عملیات التفتیش، الذي ُسّجل في الفترة ۲۰۱۱-۲۰۱۲ وبلغ ۱۹۳۹۷۷ عملیة تفتیش. وارتفع عدد المفتشین في 
إثیوبیا من ٥۷ في عام ۲۰۰٥ إلى ٤٥۰ في عام ۲۰۱۰. وشرعت لیبیریا في توظیف خریجي الكلیات لملء 
الشواغر. واعتمدت إثیوبیا السیاسة الوطنیة للسالمة والصحة المھنیتین في عام ۲۰۱٥، وھي ستوجھ تنفیذ التدابیر 
العملیة للسالمة والصحة على المستوى الوطني وعلى مستوى المنشآت. وفي نیجیریا، ارتفع عدد مفتشي المصانع 
المستخدمین إلجراء عملیات تفتیش بشأن السالمة والصحة المھنیتین في جمیع أنحاء البلد، ونّظمت برامج تدریب 

للمفتشین. واستخدمت نیجیریا مفتشي عمل إضافیین وال تزال عملیة التوظیف جاریة.  
۱۳٥. وأبلغ كل من إثیوبیا وبوروندي وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة وزامبیا وزمبابوي والسودان 
وسوازیلند والكامیرون وكوت دیفوار والكونغو عن ارتفاع في عدد الحوادث المھنیة. وال یبلّغ معظم البلدان 
ٍاف. باإلضافة إلى ذلك، یفتقر الكثیر من ھذه البلدان إلى إحصاءات  األفریقیة بالحوادث واألمراض المھنیة بشكل ك

موثوقة للتحقق من االتجاھات وال تتوفر فیھا قائمة محدثة باألمراض المھنیة. 

العوامل الرئیسیة المساھمة في إحراز التقدم أو انعدامھ 

۱۳٦. في سیاق یمثّل فیھ االقتصاد غیر المنّظم نسبة تصل إلى ۹۰ في المائة من القوة العاملة النشطة، من 
البدیھي أال  تعكس البیانات المتوفرة الوضع الفعلي. باإلضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن البلدان وضعت برامج 
لتحسین ظروف العمل، فھي ال تزال تواجھ تحدیات في إعمال االمتثال لمعاییر العمل ألسباب مختلفة، منھا: سوء 
ظروف عمل المفتشین وعدم وجود نظام تفتیش مالئم على مستوى الوطن برمتھ لتنفیذ برامج الوقایة؛ عدم كفایة 
التمویل مما یؤدي إلى قلة الموظفین والبنیة الداعمة للمؤسسات المكلّفة بتنفیذ اللوائح؛ تزاید النشاط االقتصادي بعد 

اعتماد النظام متعدد العمالت في عام ۲۰۰۹.  

الھدف ۹: الھیكل الثالثي كآلیة أساسیة لإلدارة السدیدة    ۹-۱-۱
من أجل النمو الشامل المؤدي إلى الحد من الفقر 

الھدف: تنشئ جمیع الدول األفریقیة (۱۰۰ في المائة) والجماعات االقتصادیة اإلقلیمیة أو تزید تطویر مؤسسات 
ثالثیة للحوار االجتماعي. وتستخدم الحكومات استخداماً كامالً اآللیات الجدیدة أو القائمة للحوار االجتماعي الثالثي 

في مجال إعداد وتنفیذ البرامج القطریة للعمل الالئق واستراتیجیات التنمیة الوطنیة.  

اإلنجاز: أحرزت ۳٥ دولة عضواً (٦٥ في المائة) تقدماً في وضع ھیاكل ثالثیة للحوار االجتماعي واستخدامھا من 
أجل البرامج القطریة للعمل الالئق واستراتیجیات التنمیة الوطنیة. وعلى الرغم من أن نموذج جنوب أفریقیا في 
استخدام الھیكل الثالثي لتحقیق نمو شامل یحدّ من الفقر نموذج بارز في حداثتھ، فقد حققت ۳٤ دولة عضواً تقدماً في 
ھذا المجال (إثیوبیا، إریتریا، أوغندا، بنن، بوتسوانا، بوركینا فاسو، تشاد، جزر القمر، جمھوریة أفریقیا الوسطى، 
جمھوریة تنزانیا المتحدة، جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، رواندا، زامبیا، زمبابوي، السنغال، سوازیلند، السودان، 
سیشل، غابون، غینیا االستوائیة، كابو فیردي، الكامیرون، الكونغو، كینیا، لیبیریا، لیسوتو، مدغشقر، مصر، 

مالوي، موریشیوس، موزامبیق، نامیبیا، النیجر، نیجیریا).  

۱۳۷. وتشارك الھیئات المكونة الثالثیة مشاركة نشطة في إعداد البرامج القطریة للعمل الالئق وتنفیذھا 
ومراقبتھا. ویجري ذلك في بعض البلدان عبر ھیاكل الحوار االجتماعي القائمة، بینما تُنشأ في بلدان أخرى ھیاكل 
ثالثیة جدیدة للحوار االجتماعي تكون مخصصة للبرنامج القطري للعمل الالئق. وفي كینیا، جرى االرتقاء بلجنة 
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ُفمنحت وضعاً قانونیاً، بعد صدور مذكرة حكومیة بشأنھا ونشر أسماء أعضائھا  تنفیذ البرنامج القطري للعمل الالئق 
في الجریدة الرسمیة كلجنة فرعیة لمجلس العمل الوطني. وبناء على ذلك، تقدم لجنة تنفیذ البرنامج القطري للعمل 
الالئق تقاریرھا إلى مجلس العمل الوطني، مدرجة بذلك البرنامج القطري للعمل الالئق وكل نواتجھ في المھام 

العامة للھیئات الحكومیة المعنیة بإدارة العمل. 
۱۳۸. ووقعت الھیئات المكونة الثالثیة في تونس المیثاق االجتماعي التونسي في عام ۲۰۱۳، الذي أنشأ 
مجلس ا وطنی ا للحوار االجتماعي ووضع جدول أعمال لإلصالح االجتماعي واالقتصادي یعزز مبادئ العمل الالئق 
ومعاییر العمل الدولیة. وفي الكامیرون، أنشأ رئیس الوزراء في عام ۲۰۱٤ لجنة استشاریة للحوار االجتماعي 
والرصد. وأنشئت في كابو فیردي لجنة وطنیة لتعزیز المفاوضة الجماعیة في تشرین الثاني/ نوفمبر ۲۰۱۱. وفي 
ً بشأن العمل واالستخدام تتمثل والیتھ في  ً ثالثیا ً استشاریا جزر القمر، أنشأ مرسوم صدر في عام ۲۰۱۲ مجلسا
استعراض المسائل المتعلقة بالضمان االجتماعي والعمالة وتحسین ظروف العمل والحقوق األساسیة وحراك الید 
العاملة واالتجاھات في مجال التدریب المھني، وإسداء المشورة بشأنھا. وأنشأت غینیا في كانون األول/ دیسمبر 
۲۰۱۳ مجلساً وطنیاً للحوار االجتماعي. وفي النیجر، أعاد رئیس الوزراء في كانون األول/ دیسمبر ۲۰۱۲ إحیاء 
ً لجنة مشتركة بین الوزارات للتفاوض مع الشركاء  اللجنة الوطنیة للحوار االجتماعي. وأنشأت الحكومة أیضا
االجتماعیین. وفي السنغال، شّكل تسلیم مسؤولیة الحوار االجتماعي إلى إحدى الوزارات وإنشاء المجلس األعلى 
للحوار االجتماعي، خطوتین رئیسیتین إلضفاء طابع مؤسسي على عملیة الحوار. وُعزز المجلس من الناحیة التقنیة 
ً بالحوار االجتماعي بإنشائھ المجلس االقتصادي  بخبراء في قانون العمل والحوار االجتماعي. ودفع المغرب قدما
واالجتماعي والبیئي في شباط/ فبرایر ۲۰۱۱. ویدرس المجلس الذي یعمل كھیئة استشاریة للحكومة، المسائل 

االقتصادیة واالجتماعیة ومسائل العمل المختلفة ویقدم مقترحات وآراء إلى الحكومة والبرلمان.  
۱۳۹. وأنشأ السودان اللجنة الوطنیة لمعاییر العمل الدولیة واللجنة الوطنیة الثالثیة للتشریع. وأھداف اللجنة 
ھي مراجعة قوانین وتشریعات العمل، والمشاركة في تسویة نزاعات العمل والمشاركة في المفاوضة الجماعیة. 
وأنشأت أوغندا المجلس االستشاري للعمل، وھو ھیئة وطنیة ثالثیة مكلفة بإسداء المشورة للحكومة من خالل وزیر 
العمل بخصوص جمیع المسائل المتعلقة بالعمل واالستخدام وما یصاحبھا من مسائل اقتصادیة واجتماعیة أخرى. 
وفي زامبیا، یبقى المجلس الثالثي االستشاري للعمل الھیئة الرئیسیة المعنیة بالحوار االجتماعي في البلد. لكن زامبیا 
ً عدة لجان تقنیة تابعة للمجلس وأُعید إحیاء المجموعة االستشاریة للعمالة وقطاع العمل. وأنشئت في  أنشأت أیضا
عام ۲۰۱٥ اللجنة الثالثیة االستشاریة لقطاع التعدین لتكون لجنة فرعیة للمجلس الثالثي االستشاري للعمل. وستكون 
اللجنة منتدى مخصصاً للحوار االجتماعي للشركاء االجتماعیین في قطاع التعدین وستوفر معلومات مالئمة للمجلس 
الثالثي االستشاري للعمل بشأن مسائل تؤثر على قطاع التعدین، بما فیھا دور الشركات متعددة الجنسیة العاملة في 

القطاع وتأثیرھا.  
ً للحوار االجتماعي.  ۱٤۰. وأنشأت الجماعة االقتصادیة لدول غرب أفریقیا في عام ۲۰۱۱ منتدى ثالثیا
وأنشأت الجماعة اإلنمائیة للجنوب األفریقي، لجنة دائمة للحوار االجتماعي الثالثي. واعتمدت جماعة شرق أفریقیا 
في عام ۲۰۱۲ إطاراً استشاریاً لحوار منّظم بین جماعة شرق أفریقیا ومنظمات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع 
المدني والمجموعات المعنیة األخرى. وتستخدم جماعة شرق أفریقیا والجماعة اإلنمائیة للجنوب األفریقي ھیاكل 

الحوار االجتماعي الثالثي ألجل البرامج القطریة للعمل الالئق.  

العوامل الرئیسیة المساھمة في إحراز التقدم أو انعدامھ 

ً فشیئاً. وبدأت الدعوة إلى إدارة  ۱٤۱. أنشأ معظم البلدان ھیاكل للحوار االجتماعي یتحّسن سیر عملھا شیئا
أكثر شموالً وإلى دعم أكبر من قبل منظمة العمل الدولیة لضمان وجود ھیكل ثالثي فعّال في إعداد البرامج القطریة 
للعمل الالئق وتنفیذھا ورصدھا، تكسب المزید من األھمیة. لكن الكثیر من البلدان األفریقیة ال یزال یواجھ تحدیات 
في الجھود التي تبذلھا إلضفاء طابع مؤسسي على الحوار االجتماعي. وعلى سبیل المثال، ال یزال العاملون في 
ٍ كاف ولم تُبِد بعض الحكومات الوطنیة النیة السیاسیة باستخدام تلك المؤسسات  القطاع غیر المنّظم یفتقرون لتمثیل
والتشاور مع الشركاء االجتماعیین بشأن السیاسات. وبعض الھیئات الثالثیة القائمة ال تعمل بشكل فعّال بسبب القیود 
على المیزانیة. باإلضافة إلى ذلك، ال تستخدم الھیئات الوطنیة الثالثیة على نحو فعّال لتنفیذ البرامج والمشاریع، وھو 

ما یناقض المبادئ الرئیسیة إلعالن باریس بشأن فعالیة المساعدة.  

ًً
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الھدف ۱۰: الحریة النقابیة: قوام حیاة    ۱۰-۱-۱
منظمة العمل الدولیة وأساس الدیمقراطیة 

ً یكفل حق الحریة النقابیة والمفاوضة الجماعیة  الھدف: اعتماد جمیع البلدان (۱۰۰ في المائة) في اإلقلیم تشریعا
بواسطة طعون وإجراءات إداریة وقضائیة فعالة وسریعة. 

اإلنجاز: تُحرز ۳۲ دولة عضواً (٥۹ في المائة) تقدماً في ھذا المجال (إریتریا، أوغندا، بوتسوانا، بوروندي، جزر 
القمر، جمھوریة تنزانیا المتحدة، جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، جنوب أفریقیا، رواندا، زامبیا، زمبابوي، السنغال، 
سوازیلند، السودان، سیشل، غینیا، غینیا االستوائیة، كابو فیردي، كوت دیفوار، كینیا، لیبیریا، لیسوتو، مالي، 

مدغشقر، مصر، مالوي، موریتانیا، موریشیوس، موزامبیق، نامیبیا، النیجر، نیجیریا).  

۱٤۲. بلغ معدل تصدیق البلدان األفریقیة على اتفاقیة حق التنظیم والمفاوضة الجماعیة، ۱۹٤۹ (رقم ۹۸) 
نسبة ۱۰۰ في المائة. باإلضافة إلى ذلك، صدّق ۹۱ في المائة ۲۸ من البلدان األفریقیة على اتفاقیة الحریة النقابیة 
وحمایة حق التنظیم، ۱۹٤۸ (رقم ۸۷). وعدّلت موریشیوس عدداً من اللوائح لتعزیز الحریة النقابیة، منھا: لوائح 
حقوق العمل (تعدیل الجدول) ۲۰۱۳؛ لوائح عالقات االستخدام (النقابات) (تعدیل) ۲۰۱۳؛ إعالن قانون عالقات 
االستخدام (تعدیل) ۲۰۱۳؛ قانون عالقات االستخدام (تعدیل) ۲۰۱۳. وتكفل المادة ٦٥ من دستور زمبابوي الجدید 

(۲۰۱۳) الحریة النقابیة والمفاوضة الجماعیة، بما في ذلك صراحة حق اإلضراب.  
۱٤۳. ویبقى قانون العمل أداة رئیسیة تكفل الحریة النقابیة وحریة المشاركة في المفاوضة الجماعیة. 
وراجعت جزر القمر والسنغال وغینیا والنیجر قوانینھا المتعلقة بالعمل. وأدّت المراجعة في السنغال إلى تنشیط 

ّ ب مصر على إعداد قانون جدید للعمل.   الحریة النقابیة وسمحت بتحدید الصفة التمثیلیة لنقابات العمال. وتنك
۱٤٤. وأعلنت مصر بعد ثورة ۲٥ كانون الثاني/ ینایر ۲۰۱۱، عن نیتھا تعدیل تشریعاتھا لتتمّشى مع 
ّلمكرسة في االتفاقیتین رقم ۸۷ ورقم ۹۸، بواسطة خطة عمل بشأن الحریة النقابیة. وجرى تنقیح مشروع  المبادئ ا
القانون الحالي بدعم تقني من منظمة العمل الدولیة في عامي ۲۰۱۳ و۲۰۱٤. وازداد عدد النقابات المستقلة بعد 

الثورة، وقانون النقابات الجدید ینتظر االعتماد.  
۱٤٥. وعّززت أوغندا وجمھوریة تنزانیا المتحدة قدرات الشركاء االجتماعیین من خالل تدریب النقابات؛ 
وتدریب قضاة المحاكم الصناعیة على معاییر العمل الدولیة وكیفیة تطبیق اجتھادات منظمة العمل الدولیة، كما ھي 

موثقّة في الخالصة الوافیة بشأن الحریة النقابیة، في أحكام المحاكم المحلیة.  

الھدف ۱۱: التنفیذ الفعال للمبادئ والحقوق األساسیة في العمل   ۱۱-۱-۱

الھدف: تحقیق تصدیق عام على مستوى القارة وتنفیذ أفضل لالتفاقیات المصدقة واحترام أكثر فعالیة للمبادئ 
والحقوق األساسیة في العمل.  

ً (۸٥ في المائة) على جمیع اتفاقیات حقوق اإلنسان األساسیة الثماني (إثیوبیا،  اإلنجاز: صدّقت ٤٦ دولة ع ضوا
أنغوال، أوغندا، بنن، بوتسوانا، بوركینا فاسو، بوروندي، تشاد، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، جمھوریة 
أفریقیا الوسطى، جمھوریة تنزانیا المتحدة، جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، جنوب أفریقیا، جیبوتي، رواندا، زامبیا، 
زمبابوي، ساوتومي وبرنسیب، السنغال، سوازیلند، سیرالیون، سیشل، غابون، غامبیا، غانا، غینیا، غینیا 
االستوائیة، كابو فیردي، الكامیرون، كوت دیفوار، الكونغو، لیبیا، لیسوتو، مالي، مدغشقر، مصر، مالوي، 

موریتانیا، موریشیوس، موزامبیق، نامیبیا، النیجر، نیجیریا).  

التصدیق على نطاق القارة على صكوك منظمة العمل الدولیة 

۱٤٦. ارتفع عدد البلدان التي صدّقت على االتفاقیات األساسیة منذ استعراض نصف المدة في أیار/ مایو 
۲۰۱۱، عقب تصدیق الصومال على ثالثة صكوك أساسیة (االتفاقیات ذات األرقام ۸۷ و۹۸ و۱۸۲) ، وتصدیق 
سیرالیون على صك واحد (االتفاقیة رقم ۱۸۲). باإلضافة إلى ذلك، صدّقت غانا وسیرالیون على االتفاقیة رقم ۱۳۸ 

وصدّقت جمھوریة جنوب السودان على سبع من االتفاقیات األساسیة الثماني في عام ۲۰۱۲.  
____________ 

۲۸   لم تصدّق خمسة بلدان على االتفاقیة (جمھوریة جنوب السودان والسودان وغینیا - بیساو وكینیا والمغرب). 
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الجدول ۱:  عدد البلدان األفریقیة التي صدّقت على االتفاقیات األساسیة الثماني* 

   علىقضاءال
 لفاط األملع

   زییمتل اعلىقضاءال
ةنمھ والخدامتساال   في

   لمع العلىقضاءال
 يامزلإلاوي ربجلا

  ةیبانقلایة رحلا
 ةیعامج الةفاوضموال

 ةیقافتاال
۱۸۲  قمر

 ةیقافتاال
۱۳۸  قمر

 ةیقافتاال
۱۱۱  قمر

 ةیقافتاال
۱۰۰  قمر

 ةقیافالتا
۱۰٥  قمر

 ةیقافتاال
۲۹  قمر

 ةیقافتاال
۹۸  قمر

 ةیقافتاال
۸۷  قمر

 53  52  54  52  54  54  54  49

 .  NORMLEX
 
تانایبلا  

. یوام/رایأ    ٥۲۰۱
یةللدوا عباتلا  ةعداقل   

؛ فيت العوض٥٤    قیدصًدابل
للعما  یریاع منعتالوممعلا 

*    :عجمولما
ماظن :صدرلما

ّ ۱٤۷. لكن دوال أعضاء لم تصدق بعد على بعض االتفاقیات األساسیة، وتحدیدا: جمھوریة جنوب السودان ًً
والسودان وغینیا - بیساو وكینیا والمغرب، التي لم تصدّق بعد على اتفاقیة الحریة النقابیة وحمایة حق التنظیم، 
۱۹٤۸ (رقم ۸۷)؛ الصومال ولیبیریا، اللتان لم تصدّقا بعد على اتفاقیة المساواة في األجور، ۱۹٥۱ (رقم ۱۰۰) 
واتفاقیة الحد األدنى للسن، ۱۹۷۳ (رقم ۱۳۸)؛ إریتریا، الدولة الوحیدة التي لم تصدّق بعد على اتفاقیة أسوأ أشكال 

عمل األطفال، ۱۹۹۹ (رقم ۱۸۲).  

تنفیذ أفضل لالتفاقیات المصدقة واحترام أكثر فعالیة 
للمبادئ والحقوق األساسیة في العمل 

 

۱٤۸. اتخذ الكثیر من البلدان األفریقیة الخطوات المناسبة إلنفاذ االتفاقیات المصدقة. وجرت مراجعة قوانین 
العمل بحیث تكفل الحریة النقابیة وتعترف بالحق في المفاوضة الجماعیة، واعتمدت البلدان حداً أدنى لألجور 
ونفّذتھ. باإلضافة إلى ذلك، وقّع الكثیر من البلدان بروتوكوالت مع مؤسسات التدریب فیھا لدمج المبادئ والحقوق 
األساسیة في مناھجھا. ووقعت منظمة العمل الدولیة ۱۱ اتفاق شراكة مع مؤسسات تدریب في بنن وبوركینا فاسو 
وتوغو والسنغال والكامیرون وكوت دیفوار ومدغشقر والنیجر، لدمج المبادئ والحقوق األساسیة في مناھجھا. 
وساعد تدریب القضاة على معاییر العمل الدولیة وتحسین أداء مفتشیات العمل على تعزیز االمتثال. ویتضمن الكثیر 
من االتفاقات الجماعیة بنودا ً تتناول مكافحة التمییز في مكان العمل. وأُعدّت أدلة منھجیة خصی صاً لتحسین التفتیش 

في االقتصاد غیر المنّظم بھدف تعزیز االمتثال للمبادئ والحقوق األساسیة.  

الھدف ۱۲: جعل أطفال أفریقیا یترددون إلى المدرسة ال إلى العمل  ۱۲-۱-۱ 

الھدف: قیام جمیع الدول األفریقیة (۱۰۰ في المائة) بحلول عام ۲۰۰۸ بإعداد خطط عمل وطنیة محددة زمنیاً 
للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال بحلول عام ۲۰۱٥. وینبغي أن تشكل خطط العمل ھذه جزءاً ال یتجزأ من 
االستراتیجیات اإلنمائیة الوطنیة على نحو یضمن التنسیق الوثیق بین برامج التعلیم وتدابیر مكافحة فیروس نقص 
المناعة البشریة/ اإلیدز وآثاره االقتصادیة واالجتماعیة وتنفیذ قوانین العمل المتعلقة بالحد األدنى لسن االستخدام. 

وینبغي أن تدعم البرامج القطریة للعمل الالئق لمنظمة العمل الدولیة خطط العمل ھذه.  

اإلنجاز: أعدّت ۳٦ دولة عضواً (٦۷ في المائة) أو ھي بصدد إعداد خطة عمل وطنیة بشأن عمل األطفال (إثیوبیا، 
أوغندا، بنن، بوتسوانا، بوركینا فاسو، بوروندي، توغو، تونس، جزر القمر، جمھوریة تنزانیا المتحدة، جمھوریة 
الكونغو الدیمقراطیة، جنوب أفریقیا، جیبوتي، رواندا، زامبیا، السنغال، سوازیلند، غانا، غینیا، غینیا - بیساو، كابو 
فیردي، الكامیرون، كوت دیفوار، كینیا، لیبیریا، لیسوتو، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، مالوي، موریتانیا، 

موزامبیق، نامیبیا، النیجر، نیجیریا).۲۹ 

____________ 
۲۹   من بین ھذه البلدان الستة والثالثین، ھناك أربعة بلدان أعدّت إما وثیقة مرجعیة أو مشروع خطة عمل وطنیة لمكافحة 

عمل األطفال (جیبوتي، غینیا، غینیا - بیساو، لیبیریا)؛ واعتمد ۱۳ بلداً خطة عمل وطنیة (إثیوبیا، بوتسوانا، توغو، تونس، 
جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، زامبیا، سوازیلند، الكامیرون، كینیا، لیسوتو، مصر، نامیبیا، النیجر)؛ بینما اعتمد ۱۹ بلداً 
رسمیاً خطة العمل بشأن عمل األطفال (أوغندا، بنن، بوركینا فاسو، بوروندي، جزر القمر، جمھوریة تنزانیا المتحدة، جنوب 
أفریقیا، رواندا، السنغال، غانا، كابو فیردي، كوت دیفوار، مالي، مدغشقر، المغرب، مالوي، موریتانیا، موزامبیق، 

نیجیریا).  



 ۲۰۱٥-۲۰۰۷التقدم نحو تحقیق األھداف:   -الجزء الثاني 

31  

۱٤۹. أعدّت مصر استراتیجیة وطنیة لعمل األطفال وخطة عمل وطنیة. ویوّسع الدستور الذي اعتمد في 
كانون الثاني/ ینایر ۲۰۱٤، نطاق الحمایة المكفولة للقاصرین في مكان العمل. وتُحدّد المادة ۸۰ السن األدنى 
لالستخدام الموافق لسن التعلیم اإللزامي، وتحظر العمل الخطر لألطفال دون سن ۱۸  عاماً، وتدعو إلى حمایة 
ً كحد أدنى لسن  األطفال من جمیع أشكال االستغالل التجاري والجنسي. ویحدّد قانون حمایة الطفل سن ۱٥عاما
االستخدام، وسن ۱۳ عاماً كحد أدنى في العمالة الموسمیة. وأخیراً، یجیز القانون الموّحد للعمل لألطفال في سن ۱۳ 
ً العمل كتالمذة متدربین. وفي لیسوتو، اعتمد مجلس الوزراء تنفیذ برنامج العمل بشأن القضاء على عمل  عاما
األطفال في آب/ أغسطس ۲۰۱٤. وتعمل الحكومة على إنشاء وحدة لعمل األطفال. وقدمت اللجنة االستشاریة 
الوطنیة بشأن العمل إرشادات للوزیر باعتماد مبادئ توجیھیة بشأن عمل الفتیان الرعاة. وفي المغرب، اعتمد مجلس 
المستشارین في جلستھ العامة المعقودة في ۲۷ كانون الثاني/ ینایر ۲۰۱٥ مشروع القانون الخاص بظروف عمل 
العمال المنزلیین. وینّظم ھذا القانون استخدام األطفال في ھذا القطاع، ویحظر استخدام األطفال دون سن ۱٥ عاماً 
ً من األشكال الخطیرة لعمل األطفال، بما فیھا األنشطة التقلیدیة التي  ً و۱۸ عاما ویحمي األطفال بین سن ۱٥ عاما

تؤثر على تعلیم الطفل ورفاھھ الجسدي والنفسي.  
۱٥۰. وفي موریتانیا، أیدت الحكومة في أیار/ مایو ۲۰۱٥ خطة العمل الوطنیة لمكافحة عمل األطفال، التي 
كانت قد وضعت في أقل من سنتین بدعم من منظمة العمل الدولیة. وصادق الشركاء الثالثیون على خطة العمل 

الوطنیة في ۳۰ آذار/ مارس ۲۰۱٥. 
۱٥۱. واعتمد المجلس التنفیذي االتحادي في نیجیریا في عام ۲۰۱۳ السیاسة الوطنیة للقضاء على أسوأ 
أشكال عمل األطفال. واعتمدت كذلك في عام ۲۰۱۳ خطة عمل وطنیة وقائمة باألشكال الخطیرة لعمل األطفال، 
وأنشئت لجان توجیھیة وطنیة وعلى صعید الوالیات بشأن عمل األطفال. واعتُمدت خطتا عمل في والیتي أوغون 
وأویو تتمشیان مع السیاسة الوطنیة وخطة العمل الوطنیة. وت نفّذ جنوب أفریقیا برنامج عمل بشأن عمل األطفال، 
دخل اآلن مرحلتھ الثالثة التي تغطي الفترة ۲۰۱۳-۲۰۱۷. وأجریت تعدیالت على قانون شروط العمل األساسیة 
(القانون رقم ۲۰ لعام ۲۰۱۳) بھدف تعزیز التشریعات التي تحمي األطفال من أسوأ أشكال عمل األطفال. وأطلقت 
لیبیریا في آب/ أغسطس ۲۰۱۳ اللجنة التوجیھیة الوطنیة المعنیة بالقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال في البلد. 
وأشرفت مالوي على إنجاز مشروع السیاسة الوطنیة بشأن عمل األطفال، وھي تستخدم الوثیقة الختامیة الصادرة 
عن المؤتمر الوطني بشأن عمل األطفال في الزراعة، المعقود في عام ۲۰۱۲، إلرشاد اإلجراءات المتخذة للقضاء 
على عمل األطفال. وأنشئت مكاتب لعمل األطفال في أبرز مؤسسات مالوي في عام ۲۰۱۳ بحیث یتمكن موظفو 

المكاتب من تنسیق قضایا عمل األطفال واإلشراف على دمج عمل األطفال في مؤسساتھم.  
۱٥۲. وأطلقت زمبابوي صندوق حمایة األطفال دعماً لخطة العمل الوطنیة لألیتام واألطفال المستضعفین في 
زمبابوي (۲۰۱۱-۲۰۱٥). وتمثلت أھداف الصندوق في تعزیز حمایة ورفاه األطفال الذین یعیشون في أكثر األسر 
فقراً واستضعافاً من خالل توفیر تحویالت نقدیة منتظمة وموثوقة. وفي شباط/ فبرایر ۲۰۱۳، أنشأت كابو فیردي 
اللجنة الوطنیة بشأن منع عمل األطفال والقضاء علیھ، وھي ھیئة استشاریة ستُحدّد التدخالت المختلفة المرتبطة 
بعمل األطفال. وإن كان عمل األطفال ال یُعتبر قضیة ذات شأن في موریشیوس، فقد صدّقت الحكومة على اتفاقیات 

منظمة العمل الدولیة بشأن عمل األطفال (االتفاقیتان رقم ۱۳۸ ورقم ۱۸۲).  
۱٥۳. وفي كانون األول/ دیسمبر ۲۰۱۲، اعتمدت الدول األعضاء الخمس عشرة في المجموعة االقتصادیة 
لدول غرب أفریقیا خطة عمل إقلیمیة للقضاء على عمل األطفال في غرب أفریقیا. وتھدف خطة العمل اإلقلیمیة إلى 
دعم الجھود الوطنیة الرامیة إلى إعداد خطط العمل الوطنیة وتنفیذھا وتوفیر آلیة لالستعراض من قبل األقران، من 
ضمن أمور أخرى. وأنشئت في كانون األول/ دیسمبر ۲۰۱٤ شبكة من برلمانیین من دول المجموعة االقتصادیة 
لدول غرب أفریقیا لمكافحة عمل األطفال في غرب أفریقیا، وذلك لحفز تنفیذ خطة العمل اإلقلیمیة التابعة للمجموعة 
االقتصادیة لدول غرب أفریقیا. ویُتوقع أن یُلھم ھذا المثال منطقة أفریقیا الوسطى دون اإلقلیمیة ومناطق دون إقلیمیة 

أخرى في أفریقیا.  

الھدف ۱۳: اجتثاث بقایا الرق    ۱۳-۱-۱

الھدف: تعتمد جمیع الدول األفریقیة (۱۰۰ في المائة) خطط عمل وطنیة من باب االستعجال، الستئصال جمیع 
أشكال العمل الجبري بحلول عام ۲۰۱٥، كجزء من البرامج القطریة للعمل الالئق وخططھا اإلنمائیة. 

ً في ھذا الصدد (إثیوبیا، بنن، بوركینا فاسو، بوروندي،  اإلنجاز: أحرزت ۲۳ دولة عضواً (٤۳ في المائة) تقدما
توغو، جمھوریة تنزانیا المتحدة، جنوب أفریقیا، زامبیا، زمبابوي، السنغال، سیرالیون، غامبیا، غانا، غینیا، غینیا - 

بیساو، كوت دیفوار، لیبیریا، لیسوتو، مصر، مالوي، موریتانیا، النیجر، نیجیریا). 

ُ
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۱٥٤. یبرز التزام الدول األفریقیة بالقضاء على جمیع أشكال العمل الجبري من خالل تصدیق جمیع البلدان 
على اتفاقیتي منظمة العمل الدولیة المتعلقتین بالعمل الجبري: اتفاقیة العمل الجبري، ۱۹۳۰ (رقم ۲۹)، واتفاقیة 
إلغاء العمل الجبري، ۱۹٥۷ (رقم ۱۰٥). وصدّقت جمیع البلدان باستثناء بلد واحد (إریتریا) على اتفاقیة أسوأ 

أشكال عمل األطفال، ۱۹۹۹ (رقم ۱۸۲) التي تغطي العمل الجبري ورق األطفال.  
۱٥٥. وأظھر النیجر التزاماً صارماً بمكافحة العمل الجبري والرق. وأنشأت وزارة العمل لجنة وطنیة معنیة 
بالعمل الجبري والتمییز وأعدت خطة عمل وطنیة. وأجرى المعھد الوطني لإلحصاءات، بدعم من مكتب العمل 
الدولي، دراسة استقصائیة بشأن العمل الجبري للبالغین واألطفال. وفي أیار/ مایو ۲۰۱٥ أصبح النیجر أول بلد 

یصدّق على بروتوكول عام ۲۰۱٤ التفاقیة العمل الجبري، ۱۹۳۰ (رقم ۲۹).  
۱٥٦. وأحرزت موریتانیا كذلك بعض التقدم باعتمادھا خارطة طریق للقضاء على الرق، تُحدد خطة تنفیذ 
مفّصلة وتعتمد قانوناً جدیداً لمكافحة الرق. وأنشئت وكالة تتولى مسؤولیة تنفیذ برامج اجتماعیة واقتصادیة لتعزیز 
القضاء على الرق. وفي نیسان/ أبریل ۲۰۱٥، اعتمدت الحكومة مشروع قانون جدید بشأن الرق، لیحل محل قانون 
عام ۲۰۰۷، وصدق البرلمان في آب/ أغسطس ۲۰۱٥ على مشروع القانون الذي اعتبر الرق بمثابة "جریمة ضد 
ً یلغي االتجار بالبشر، وحظرت الكامیرون العمل الجبري في  اإلنسانیة". واعتمدت مالي في عام ۲۰۱۲ قانونا
سجونھا. وقدمت إثیوبیا الدعم لعدد من ضحایا اإلتجار بلغ ۲٦۸۲ ضحیة بواسطة إعادة التأھیل وخدمات الدعم 
ّومكنتھم من االتصال بمؤسسات التمویل بالغ الصغر. وُعّززت قدرة الجھات الحكومیة الرئیسیة  والتدریب المھني 
المعنیة لضمان أن تفھم اإلتجار فھماً دقیقاً وتكافحھ وتقاضي مرتكبیھ. وتوفّر خطة العمل الوطنیة الحالیة في زامبیا 
(۲۰۱۱-۲۰۱٥) استجابة وطنیة متعددة القطاعات للمكافحة والحمایة والمقاضاة. وفي عام ۲۰۱۲، وضعت زامبیا 
آلیة إحالة وطنیة ومبادئ توجیھیة لحمایة ضحایا االتجار ومساعدتھم. وأدرجت وزارة العمل والضمان االجتماعي 

عناصر في نموذج تفتیش العمل لدیھا، تسمح بالكشف عن العمل الجبري واإلتجار بالبشر.  
۱٥۷. وسنّت لیسوتو في عام ۲۰۱۱ قانون مكافحة اإلتجار باألشخاص. وأنشأت لیبیریا أمانة لمكافحة 
ّقرت مالوي قانون اإلتجار باألشخاص واعتمدت حكومة زمبابوي  اإلتجار بالبشر. وفي شباط/ فبرایر ۲۰۱٥، أ
ّجرم اإلتجار باألطفال. وأعدّت غینیا -  ً لمكافحة اإلتجار. واعتمدت بنن وتوغو وكوت دیفوار قوانین ت كذلك قانونا
بیساو قانون ا لمكافحة اإلتجار باألشخاص. وأعدّت غینیا مشروع قانون كامل لمكافحة اإلتجار باألشخاص في الفترة 
۲۰۱۱-۲۰۱۲، لم یوقّع كقانون حتى اآلن. وال یزال مشروع قانون توغو لمكافحة اإلتجار باألشخاص یحتاج إلى 
ّیسن، لكن ریثما یتم ذلك، ینّظم قانونھا الجنائي جھود مكافحة اإلتجار. وال توجد في كابو فیردي قوانین لمكافحة  أن 

اإلتجار باألشخاص بل قوانین لمكافحة التھریب.  

الھدف ۱٤: القضاء على التمییز في االستخدام:   ۱٤-۱-۱
تحریر طاقات أفریقیا 

 

ً لمكافحة التمییز وتعتمد سیاسات  الھدف: تضع جمیع الدول األفریقیة (۱۰۰ في المائة) موضع التنفیذ تشریعا
للنھوض بتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة فیما یتعلق باالستخدام والمھنة. وینبغي لھذه السیاسات أن تستھدف 
تحقیق زیادة بنسبة ۱۰ في المائة في معدل مشاركة النساء في سوق العمل وانخفاض بنسبة ۲٥ في المائة في فوارق 

األجور. 

اإلنجاز: أحرزت ۳٤ دولة عضوا ً (٦۳ في المائة) بعض التقدم في وضع سیاسات لمكافحة التمییز وسن قوانین 
تمكینیة في مجالي االستخدام والمھنة (إثیوبیا، إریتریا، أنغوال، أوغندا، بنن، بوركینا فاسو، تونس، الجزائر، جزر 
القمر، جمھوریة أفریقیا الوسطى، جمھوریة تنزانیا المتحدة، جنوب أفریقیا، رواندا، زامبیا، زمبابوي، السنغال، 
سیشل، الصومال، غینیا، الكامیرون، كوت دیفوار، الكونغو، كینیا، لیبیریا، لیسوتو، مالي، مدغشقر، مصر، 

المغرب، مالوي، موریشیوس، موزامبیق، النیجر، نیجیریا). 

۱٥۸. في لیبیریا، أُدمجت تشریعات مكافحة التمییز ضمن مشروع قانون العمل الالئق المطروح حالیاً أمام 
ھیئة التشریع الوطنیة للتصدیق علیھ. أما في نیجیریا، فقد ُسّن قانون مكافحة التمییز في مجال فیروس نقص المناعة 
البشریة واإلیدز في عام ۲۰۱٤. وسنّت كل من زامبیا ومالوي قانون األشخاص ذوي اإلعاقة لعام ۲۰۱۲ وقانون 
اإلعاقة لعام ۲۰۱۲، على التوالي، لضمان حمایة األشخاص ذوي اإلعاقة وغیرھم من ذوي االحتیاجات الخاصة. 
وفي تونس، یحمي دستور عام ۲۰۱٤ المجموعات ذات اإلعاقة والمجموعات المستضعفة األخرى. كما صدر في 
الجزائر مرسوم وزاري في عام ۲۰۱٤ یحظر جمیع أشكال التمییز ویقتضي تخصیص نسبة ۱ في المائة من جمیع 
الوظائف في القطاعین العام والخاص لألشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة. وینص القانون على منح العدید من 

ً
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المزایا المالیة والتخفیضات الضریبیة لمؤسسات القطاع الخاص التي توظف ھؤالء األشخاص. واعتمدت 
الكامیرون في عام ۲۰۱۰ قانوناً یمنح األولویة لذوي اإلعاقة في إجراءات التوظیف في حالة تكافؤ المؤھالت. وفي 
النیجر، تنص بنود قانون العمل المنقح والنظام األساسي للخدمة المدنیة على تخصیص نسبة ٥ في المائة من 
الوظائف الشاغرة إلى األشخاص ذوي اإلعاقة. وفي إثیوبیا، أنشأت وزارة العمل والشؤون االجتماعیة برنامج قطاع 
ً للتنمیة (۲۰۱۱/۲۰۱۰- ً خمسیا العمل لتفعیل االلتزامات الواردة في خطة النمو والتغییر، التي تشكل إطاراً وطنیا
۲۰۱٥/۲۰۱٤). ویتضمن البرنامج خطة عمل وطنیة لتحسین تنفیذ القوانین والسیاسات التي تنظم قابلیة استخدام 

وتوظیف األشخاص ذوي اإلعاقة. وسنت الحكومة األوغندیة بدورھا لوائح العمالة (التحرش الجنسي)، ۲۰۱۲. 
۱٥۹. وفي عام ۲۰۱٤، أصدرت جنوب أفریقیا اللوائح الخاصة باإلنصاف في األجور، التي تتضمن معاییر 
ومبادئ توجیھیة لتقییم تكافؤ قیمة العمل. وكانت ھذه اللوائح حافزاً لتطبیق مبدأ األجر المتساوي عن العمل ذي 
القیمة المتساویة، المدرج ضمن قانون تكافؤ العمل المعدل الذي أصدر في عام ۲۰۱۳. وفي عام ۲۰۱۳، اعتمدت 

الجمعیة الوطنیة مشروع قانون تمكین المرأة والمساواة بین الجنسین. 
۱٦۰. وھناك العدید من البلدان التي اعتمدت نھجاً یستھدف المساواة بین الجنسین إزاء العمالة. فبنن صاغت 
ً لتعزیز العمالة، یستھدف النساء تحدیداً. وفي عام ۲۰۱٤، اعتمدت الكامیرون الوثیقة الوطنیة للسیاسات  برنامجا
الجنسانیة، التي تتضمن استراتیجیاتھا تعزیز المساواة بین الجنسین وتكافؤ فرص الوصول إلى سوق العمل 
والفرص االقتصادیة. واعتمدت حكومتا كل من غینیا ومالي سیاسات وطنیة للمساواة بین الجنسین. ویجري 
استعراض االستراتیجیة الوطنیة لعمالة الشباب في المغرب لضمان مراعاتھا االعتبارات الجنسانیة وتكیفھا مع 

االحتیاجات والطموحات المتمایزة للشباب من الجنسین. 
۱٦۱. وینص دستور زمبابوي الجدید لعام ۲۰۱۳ على المساواة في المعاملة وعدم التمییز لكل من الرجل 
والمرأة، وعلى حق كل منھما في الحصول على فرص متكافئة في المجاالت السیاسیة واالقتصادیة والثقافیة 
واالجتماعیة. وتھدف السیاسة الوطنیة المتعلقة بالجنسین للفترة ۲۰۱۳-۲۰۱۷ إلى تعزیز المساواة بین الجنسین في 
مناحي الحیاة االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة. وبعد استعراض مفصل لقانون العمل األنغولي، نقحت أنغوال بنود 
الحكم المتعلق باألمومة في كل من الدستور وقانون العمل. وأنشأت الھیئات المكونة الثالثیة شراكة مع نظیراتھا 
البرازیلیة من أجل تعزیز حقوق العامالت والعاملین من ذوي المسؤولیات األسریة، وأنعشت الحكومة نظامھا القائم 

على تعیین منسقین معنیین بالقضایا الجنسانیة في جمیع وزاراتھا، بعد أن كان یتسم بالخمول منذ عام ۲۰۰٤. 
۱٦۲. وأُحرز تقدم في أنغوال وجمھوریة تنزانیا المتحدة وزامبیا على صعید تعزیز حقوق العمال المنزلیین. 
وجرى تمكین الھیئتین المكونتین في أنغوال، أي لجنة النساء النقابیات واتحاد العمال المنزلیین، لدعم حقوق العمال 
المنزلیین وممارسة ضغوط سیاسیة للتصدیق على اتفاقیة العمال المنزلیین، ۲۰۱۱ (رقم ۱۸۹). ونتیجة لذلك، باشر 
االتحاد األنغولي للعمال المنزلیین حملةً تحت عنوان "أوقفوا العبودیة الحدیثة" وبدأ في ممارسة ضغوط لحث 

الحكومة والبرلمانیین على التصدیق على االتفاقیة رقم ۱۸۹. 
۱٦۳. وفي زامبیا، أجري استقصاءان وطنیان بشأن "حجم ظاھرة العمال المنزلیین في زامبیا" و"أنماط 
ترتیبات العمالة وظروف العمل في العمل المنزلي في زامبیا"، للتأكد مما إذا كان العمل المنزلي یراعي المساواة 
بین الجنسین وللنظر في مسائل حمایة األمومة والتوازن بین الحیاة المھنیة والشخصیة والقوالب الجنسانیة في 
مختلف أنواع العمل المنزلي. وھناك حملة توعیة في جمھوریة تنزانیا المتحدة حالیاً إلذكاء الوعي والمعرفة بحقوق 

العمال المنزلیین وتدریب النقابیین في ھذا المجال، باالستناد إلى مساھمات من المختصین بقضایا الجنسین. 

العوامل الرئیسیة المساھمة في إحراز التقدم أو انعدامھ 

۱٦٤. ثمة التزام متزاید ودعم سیاسي ومالي لقضایا المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة في أوساط الھیئات 
المكونة األفریقیة ووكاالت األمم المتحدة والھیئات المانحة ومنظمة التجارة العالمیة ومجموعة البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي. وھو ما یتجلى بصورة خاصة في مجاالت تنمیة دور المرأة في تنظیم المشاریع والقطاع 
الخاص، حیث عمل البنك الدولي ومؤسسة التمویل الدولیة بنشاط في ھذه المجاالت منذ عام ۲۰۰۷، بالشراكة مع 
منظمة العمل الدولیة في كثیر من األحیان. وھناك دعم مالي متواصل لتعزیز المساواة بین الجنسین في عالم العمل 
من جانب حكومات النرویج والسوید وأیرلندا، ولتنظیم المشاریع النسائیة ودعم حقوق العمال ذوي اإلعاقة من جانب 

الحكومة األیرلندیة.   
۱٦٥. غیر أن عدد النساء في المواقع القیادیة ال یزال مت دنیاً، ویعني صغر حجم االقتصاد المنظم أن معظم 

العمال (والعامالت تحدیداً) ال یستفیدون من جوانب التقدم التشریعي والسیاسي في قوانین مكافحة التمییز. 
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الھدف ۱٥: الخالص من شرك االقتصاد غیر المنظم   ۱٥-۱-۱

الھدف: اعتماد ثالث أرباع الدول األفریقیة (۷٥ في المائة) استراتیجیات إلضفاء صفة منظمة على االقتصاد غیر 
المنظم وتوسیع الحمایة بحیث تشمل العاملین في االقتصاد غیر المنظم. وینبغي أن تشمل ھذه االستراتیجیات 
عناصر من بینھا سیاسات لزیادة تسجیل المشاریع غیر المنظمة وتنمیة المھارات وتوفیر ظروف عمل أفضل وأكثر 
أمناً وتوسیع تغطیة الحمایة االجتماعیة وتشجیع إنشاء رابطات للعمال وألصحاب العمل في االقتصاد غیر المنظم، 

تكون لھم حریة اختیارھا واالنضمام إلیھا. 

اإلنجاز: أحرزت ۱۹ دولة ع ضواً (۳٥ في المائة) بعض التقدم في ھذا المجال (إثیوبیا، أوغندا، بنن، بوركینا فاسو، 
بوروندي، جمھوریة تنزانیا المتحدة، جنوب أفریقیا، زامبیا، زمبابوي، السنغال، سوازیلند، الكامیرون، كینیا، 

لیسوتو، مصر، مالوي، موزامبیق، نامیبیا، نیجیریا). 

۱٦٦. سھلت موزامبیق إجراءات تسجیل مشاریع األعمال الجدیدة (المرسوم ۲۰۱۲/٥) للحد من تعقید 
إجراءات الترخیص وإلغاء الحاجة إلى دراسات األثر البیئي والتفتیش المسبق، في جملة تسھیالت أخرى. وأنشأت 
الكامیرون محطة مركزیة إلجراءات التسجیل وعدة مراكز إعالمیة إقلیمیة متكاملة لتیسیر إنشاء المشاریع التجاریة. 
واعتمدت جنوب أفریقیا االستراتیجیة الوطنیة لدعم قطاعات األعمال غیر المنظمة، التي تھدف إلى تیسیر (إرشاد) 
إعداد سیاسة تمكینیة وبیئة تنظیمیة لتعزیز مشاركة قطاع األعمال غیر المنظم في جنوب أفریقیا ودعم قدراتھ 
التنافسیة. واعتمدت بعض المحافظات سیاسات محلیة لالقتصاد غیر المنظم. وفي كینیا، أنشئ برنامج شبكة األمان 
الوطنیة لوضع إطار تنسیقي لبرامج التحویالت النقدیة. وفي بوروندي، تقدم السیاسة الوطنیة للحمایة االجتماعیة 
إرشادات بشأن سبل االستفادة من الخبرات الحالیة في االقتصاد غیر المنظم. وأصبح االنضمام إلى جمعیة المنفعة 
التآزریة للضمان االجتماعي في بنن، وھي مخطط للتأمین الصحي التآزري یغطي حاالت المرض والتقاعد، متاحا 
ً ولجمیع المستبعدین من مخططات الضمان االجتماعي الرسمیة في بنن.  للعاملین في القطاع غیر المنظم أیضا 
وتعكف نیجیریا على إعداد مبادئ توجیھیة لتوسیع نطاق حمایة العمال إلى االقتصاد غیر المنظم. وفي مصر، ھناك 
ما مجموعھ ۱٦۷ منشأة تعمل في مجال جمع النفایات، تم تنظیمھا لتصبح شركات صغیرة عاملة في القطاع 
الخاص. وأصبح بوسع عمال القطاع غیر المنظم في مالوي اآلن التمتع بالحریة النقابیة وأصبحت لدیھم نقابتھم 

الخاصة، وھي اتحاد مالوي للقطاع غیر المنظم.  
۱٦۷. وتشمل الخیارات التي تُستطلع لتوسیع نطاق الحمایة االجتماعیة وخلق فرص عمل لسد الھوة بین 
االقتصادین المنظم وغیر المنظم، ما یلي: االقتصاد االجتماعي وأرضیات الحمایة االجتماعیة ومخططات التأمین 
بالغ الصغر. وعندما یُدمج الحصول على التمویل دم جاً كام الً ضمن االستراتیجیات، فإنھ سیصبح حافزاً قویاً للتغییر 

بطرق تشمل تیسیر االنتقال إلى تنظیم المنشآت بالغة الصغر والحد من ھشاشة الوحدات االقتصادیة.  

الھدف ۱٦: نھج عادل لعمال أفریقیا المھاجرین    ۱٦-۱-۱

ُّ تمتع العمال المھاجرین بوضع  الھدف: تضع ثالث أرباع الدول األفریقیة (۷٥ في المائة) سیاسات ترمي إلى ضمان
قانوني مصرح بھ وبحمایة كاملة بموجب تشریع العمل الساري في البلد المضیف ومنحھم فرصاً متكافئة ومساواة 

في المعاملة بحلول عام ۲۰۱٥. 

اإلنجاز: نفذت ۱۹ دولة عضو اً (۳٥ في المائة) مبادرات في سبیل تحقیق ھذا الھدف (أوغندا، تونس، الجزائر، 
جمھوریة تنزانیا المتحدة، جنوب أفریقیا، رواندا، زامبیا، زمبابوي، السنغال، كینیا، لیبیریا، لیسوتو، مالي، مصر، 

المغرب، موریتانیا، موریشیوس، موزامبیق، نیجیریا). 

۱٦۸. تكفل موریشیوس حقوق المھاجرین، على النحو المكرس في المادة ۳ من دستورھا الذي ینص على 
االعتراف العام بحقوق االنسان دون تمییز على أساس عدة أسباب من بینھا مكان المنشأ. إضافة إلى ذلك، یحق 
للعمال المھاجرین، بموجب لوائح العمل (لغیر المواطنین) واإلعفاءات (القیود)، التمتع بنفس شروط وظروف العمل 
المنطبقة على العمال المحلیین، بما في ذلك األجر وساعات العمل والعطل المدفوعة والحد األدنى لسن االستخدام 
ومكافأة آخر السنة والتعویض في حالة إنھاء عقد العمل بمبادرة من صاحب العمل. واعتمدت رواندا قانون الھجرة 
والمھاجرین في عام ۲۰۱۱، لتمنح جمیع األفریقیین حق الحصول على تأشیرات دخول عند الوصول إلى البلد. كما 
اتفقت أوغندا ورواندا وكینیا، في عام ۲۰۱۳، على إلغاء رسوم تراخیص العمل لتشجیع التنقل الحر للید العاملة بین 

البلدان الثالثة. 

ً
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۱٦۹. وتدعم سیاسة نیجیریا الوطنیة بشأن ھجرة الید العاملة (۲۰۱٤) حقوق اإلنسان األساسیة للعمال 
المھاجرین وتحمیھم من التمییز في مكان العمل. وتعكف مالوي حالیاً على صیاغة سیاستھا الوطنیة بشأن ھجرة الید 
العاملة. وسنت جمھوریة تنزانیا المتحدة قانوناً بشأن عمالة غیر المواطنین في عام ۲۰۱٤، بھدف تنظیم عمالة غیر 
المواطنین في جمھوریة تنزانیا المتحدة (المنطقة القاریة). وینظم القانون توظیف األجانب ویمنح مفوض العمل 
جمیع سلطات إصدار تراخیص العمل، ویحل محل النظام السابق الذي كان یعھد إلى مؤسسات متعددة إصدار 
تراخیص العمل. وأصدر السودان في عام ۲۰۱٤ قراراً جدیداً یسمح للمواطنین السودانیین العاملین في الخارج 

بتلقي حواالتھم بعملة أجنبیة، ویعفي العمال غیر المھرة من الضرائب والرسوم.  
۱۷۰. وبدأت جنوب أفریقیا عملیة حوار وطني بھدف وضع سیاسة وطنیة بشأن ھجرة الید العاملة تحمي 
حقوق المھاجرین. وفي عام ۲۰۱۱، وسعت لجنة جنوب أفریقیا للتوفیق والوساطة والتحكیم، المحكمة اإلداریة، 
نطاق اختصاصھا لیشمل العمال المھاجرین، بمن فیھم العمال الذین ال یحملون وثائق رسمیة والعمال غیر النظامیین 
وغیر الشرعیین. وال یحظى العمال من غیر المواطنین بتغطیة صندوق التأمین من البطالة ویحصلون على إعانات 
الحمایة االجتماعیة على أساس مساھمات بحسب القطاع والصناعة والمھنة. وصاغت حكومة زمبابوي مشروع 
سیاسة بشأن ھجرة الید العاملة یجري النظر فیھ حالیاً. ومشروع السیاسة ھو ثمرة التزام ثالثي ویرمي إلى التصدي 

للمسائل المتعلقة بالھجرة العمالیة المأمونة وحمایة المھاجرین. 
۱۷۱. وعلى المستوى دون اإلقلیمي، اعتمد وزراء العمل والعمالة في بلدان الجماعة اإلنمائیة للجنوب 
األفریقي خطة عمل بشأن ھجرة الید العاملة وإطاراً لسیاسة ھجرة الید العاملة في عامي ۲۰۱۳ و۲۰۱٤ على 
التوالي. وینص إطار سیاسة ھجرة الید العاملة على توسیع نطاق خدمات التفتیش وحمایة حقوق المھاجرین في 
جمیع بلدان الجماعة اإلنمائیة للجنوب األفریقي. ویلزم البروتوكول المشترك لجماعة شرق أفریقیا، الذي أصبح نافذاً 
في ۱ تموز/ یولیھ ۲۰۱۰، الدول األعضاء بمواءمة تشریعاتھا الوطنیة مع مواد البروتوكول التي تنظم مسألة ھجرة 
الید العاملة. وھو ما حدا برواندا إلى استبدال تشریعھا السابق في عام ۲۰۱۱، في حین ال تزال دول أعضاء أخرى 
بصدد تقییم نطاق ھذه المواءمة. وتتضمن خطة العمل للفترة ۲۰۱۳-۲۰۱۸ المتعلقة بعمالة الشباب للجماعة 
االقتصادیة لدول غرب أفریقیا، التي اعتمدت في كانون األول/ دیسمبر ۲۰۱۲، عدداً من المسائل المتصلة بھجرة 
الید العاملة، مثل تشجیع الحراك العمالي بین بلدان اإلقلیم. كما اعتمدت لجنة الجماعة االقتصادیة لدول غرب أفریقیا 
خطة العمل المتعلقة بتعزیز إحصاءات سوق العمل والھجرة، فضالً عن وضع مشروع دلیل بشأن تعزیز حمایة 

العمال المھاجرین.  
۱۷۲. وعلى مستوى القارة، اعتمدت الدورة العادیة الرابعة والعشرون لمؤتمر رؤساء دول وحكومات 
االتحاد األفریقي (۲۰۱٥) إعالن وخطة عمل االتحاد األفریقي بشأن العمالة والقضاء على الفقر وتحقیق التنمیة 
الشاملة، حیث تشمل مجاالت التركیز ذات األولویة في خطة العمل مسألة ھجرة الید العاملة لتحقیق التكامل 
اإلقلیمي. وللتعجیل بتنفیذ خطة العمل المتعلقة بھجرة الید العاملة، صدق مؤتمر االتحاد األفریقي الرابع والعشرون 
كذلك على البرنامج المشترك بین االتحاد األفریقي ومنظمة العمل الدولیة والمنظمة الدولیة للھجرة واللجنة 
االقتصادیة ألفریقیا التابعة لألمم المتحدة، بشأن إدارة ھجرة الید العاملة لتعزیز التنمیة والتكامل في أفریقیا (البرنامج 
المشترك بشأن ھجرة الید العاملة). كما ناشد رؤساء الدول والحكومات منظمة العمل الدولیة وغیرھا من الشركاء 
الرئیسیین دعم تنفیذ ھذا البرنامج. ویركز ھذا البرنامج الذي یمتد تنفیذه على فترة أربع سنوات من التعاون وبناء 
القدرات لدعم الدول األعضاء والجماعات االقتصادیة اإلقلیمیة، على تحسین إدارة تنقل العمال والمھارات بین بلدان 
أفریقیا بشكل رئیسي. وتشمل المسائل الرئیسیة التي یتناولھا البرنامج ما یلي: تنفیذ بروتوكوالت إقلیمیة بشأن حریة 
تنقل األشخاص؛ التصدیق على اتفاقیات منظمة العمل الدولیة وغیرھا من االتفاقیات الدولیة ذات الصلة؛ التصدي 
لشح المھارات واالعتراف بالمؤھالت؛ تحسین البیانات المتعلقة بالھجرة العمالیة وسوق العمل؛ توسیع نطاق تغطیة 
الضمان االجتماعي لتشمل العمال المھاجرین؛ تشجیع العمل الالئق للمھاجرین عن طریق تطبیق معاییر العمل؛ 
ً أوروبا  ضمان تحسین إدارة تدفقات ھجرة األیدي العاملة داخل أفریقیا وبین أفریقیا واألقالیم األخرى، خصوصا

والبلدان العربیة.  
۱۷۳. وإضافة إلى نشاط التوعیة رفیع المستوى، دأبت منظمة العمل الدولیة على دعم ھذه العملیة عن طریق 
تقدیم مساھمات تقنیة إلى اجتماعات االتحاد االفریقي التقنیة مع الجماعات االقتصادیة اإلقلیمیة الثماني ومع منظمات 
العمال ومنظمات أصحاب العمل اإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة. كما قدمت بعض التمویل األولي لدعم إنجاز وثیقة 

البرنامج وحشد الموارد لتنفیذه.  
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العوامل الرئیسیة المساھمة في إحراز التقدم أو انعدامھ  

۱۷٤. تشمل األحداث األخیرة التي یسرت تمتع العمال المھاجرین بظروف عمل أفضل ما یلي: إعالن 
وخطة عمل االتحاد األفریقي بشأن العمالة والقضاء على الفقر والتنمیة الشاملة، اللذان اعتمدا في الدورة الخاصة 
للجنة العمل والشؤون االجتماعیة التابعة لالتحاد األفریقي، المعقودة في ویندھوك في نامیبیا، في الفترة من ۲۳ إلى 
۲٥ نیسان/ أبریل ۲۰۱٤. وكانت ھجرة الید العاملة من بین المجاالت السیاسیة الرئیسیة األربعة. وسیدعم البرنامج 
المشترك بشأن ھجرة الید العاملة، الذي اعتمد في القمة الرابعة والعشرین لالتحاد األفریقي (۲۰۱٥)، تنفیذ المكّون 

المتعلق بھجرة الید العاملة في إطار االتحاد األفریقي لسیاسة الھجرة من أجل أفریقیا. 
۱۷٥. غیر أن بطء التقدم المحرز في بلوغ ھذا الھدف یعود إلى أن مسألة الھجرة تُعالج إلى حد كبیر بوصفھا 
ً أكثر منھا مسألة خاصة بسوق العمل. وبالتالي فإن مسائل الھجرة تُناقش عموماً ضمن الوحدات  شاغالً أمنیا
الحكومیة المعنیة بالھجرة واألمن القومي. والكثیر من المناقشات المتعلقة بھجرة الید العاملة ال تضم جمیع أصحاب 
ً أصحاب العمل ونقابات العمال ووزارات العمل، وال المھاجرین طبعا ً. كما أن  المصلحة الرئیسیین، وخصوصا
ھناك نقصاً على جمیع المستویات في الموارد/ القدرات البشریة والمالیة والمؤسسیة الالزمة للتصدي لھذه التحدیات 

على نحو شامل. عالوة على ذلك فإن ضعف التنسیق أدى بدوره إلى عدم اتساق سیاسات العمل والھجرة.  

الھدف ۱۷: تحسین المعلومات من أجل سیاسات أفضل   ۱۷-۱-۱

الھدف: تكون جمیع الدول األعضاء (۱۰۰ في المائة) بحلول عام ۲۰۱٥ قادرة على وضع بیانات سنویة أساسیة 
بشأن حجم القوة العاملة وتركیبتھا. ویكون ما ال یقل عن نصف الدول األعضاء األفریقیة بحلول عام ۲۰۱۰ قد أنشأ 
آلیات إلصدار معلومات وإحصاءات سوق العمل بھدف رصد التقدم المحرز فیما یتعلق باألبعاد األساسیة لبرنامج 

العمل الالئق. 

ً في تحقیق ھذا الھدف (إثیوبیا، أوغندا، بنن، بوتسوانا،  اإلنجاز: تحرز ۳٥ دولة عضوا ً (٦٥ في المائة) تقدما
بوركینا فاسو، توغو، تونس، جزر القمر، جمھوریة تنزانیا المتحدة، جنوب أفریقیا، رواندا، زامبیا، زمبابوي، 
السنغال، سوازیلند، سیشل، غامبیا، غینیا، غینیا - بیساو، كابو فیردي، الكامیرون، كوت دیفوار، كینیا، لیبیریا، 

لیسوتو، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، مالوي، موریتانیا، موریشیوس، موزامبیق، نامیبیا، النیجر). 

۱۷٦. ھناك بعض التقدم المحرز نحو تحقیق ھذا الھدف، غیر أن المعلومات المتاحة عن سوق العمل ال تزال 
شحیحة في معظم الدول األعضاء. وقد وضعت بعض الدول األعضاء األفریقیة آلیات لتوفیر المعلومات 
ِ ض إلى توفیر ھذه المعلومات بشكل آني ومنتظم. وال  واإلحصاءات المتعلقة بسوق العمل، غیر أن معظمھا لم یف
غنى عن جمع البیانات بصورة منھجیة من أجل تحدید خطوط األساس وقیاس التقدم المحرز وتنویر وضع 

السیاسات. 
ً لمعلومات السوق یتیح سلسلة من البیانات  ً عملیا ۱۷۷. وتستخدم كل من موریشیوس وجنوب أفریقیا ن ظاما
السنویة عن حجم القوة العاملة وتركیبتھا. وتجري جنوب أفریقیا دراسة استقصائیة للقوة العاملة أربع مرات في 
ً لمعلومات سوق  ً نظاما السنة تنشر على أساسھا التقاریر المتعلقة بنتائج ھذه الدراسات. وقد أنشأت لیسوتو أیضا 
العمل في عام ۲۰۱۳، بمساعدة من منظمة العمل الدولیة. وسیعمل ھذا النظام بكامل طاقتھ بعد إدماج اآللیات 
ً على وضع نظامھا الخاص بمعلومات سوق العمل. وفي الوقت الراھن،  الداخلیة األخرى. وتعكف مالوي حالیا

أنشئت لجان عمل وطنیة تقنیة وتوجیھیة للتعجیل في إقامة النظام. 
۱۷۸. وفي نامیبیا ُوضعت بیانات خطوط األساس وتم االتفاق على المؤشرات الرئیسیة للعمالة. وستُجرى 
دراسة استقصائیة سنویة للقوة العاملة النامیبیة بعد إنشاء وكالة جدیدة لإلحصاءات، حیث أجري آخر استقصائین 
بھذا الشأن في عام ۲۰۱۲ وفي تشرین األول/ أكتوبر ۲۰۱۳. وأنشأت غامبیا كذلك نظاماً لمعلومات سوق العمل، 
وستُستخدم البیانات األولى عن العمالة لتحدید خط األساس المرجعي لعملیة اإلبالغ وتقییم التقدم المحرز في 

المستقبل على صعید خلق فرص العمل والحد من الفقر. 
۱۷۹. وھناك بعض التحسن في جمع بیانات سوق العمل المتعلقة بالشباب وتحلیلھا. وھو ما یرجع بشكل 
كبیر إلى العمل الجاري في إطار مشاریع الدراسة االستقصائیة لمنظمة العمل الدولیة بشأن االنتقال من المدرسة إلى 
العمل، التي ساعدت بعض البلدان األفریقیة على إعداد وتنفیذ خطط عمل وطنیة لتوظیف الشباب من خالل تحسین 

جمع البیانات وتحلیلھا. 
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الجھود الوطنیة المبذولة لترجمة أھداف برنامج العمل الالئق    ۲-۱
في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥ إلى نتائج على الصعید الوطني 

"... تساھم الھیئات المكونة لمنظمة العمل الدولیة بنشاط في وضع البرامج وتنفیذھا ورصدھا وتقییمھا، وكذا في 
حشد الموارد الالزمة لذلك". (استنتاجات االجتماع اإلقلیمي األفریقي الحادي عشر). 

تنفیذ برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥    ۱-۲-۱
من خالل البرامج القطریة للعمل الالئق 

۱۸۰. دعا االجتماع اإلقلیمي األفریقي الحادي عشر في استنتاجاتھ "الھیئات المكونة لمنظمة العمل الدولیة 
إلى أن تساھم بنشاط في وضع البرامج وتنفیذھا ورصدھا وتقییمھا، وكذا في حشد الموارد الالزمة لذلك". 

۱۸۱. وھناك ما مجموعھ ٤٥ دولة عضو ا (۸۳ في المائة من البلدان األفریقیة) أنجزت برنامجھا القطري 
للعمل الالئق أو ھي بصدد تنفیذه أو صیاغتھ (إثیوبیا، أنغوال، أوغندا، بنن، بوتسوانا، بوركینا فاسو، بوروندي، 
تشاد، توغو، جزر القمر، جمھوریة أفریقیا الوسطى، جمھوریة تنزانیا المتحدة، جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، 
جنوب أفریقیا، جمھوریة جنوب السودان، رواندا، زامبیا، زمبابوي، ساو تومي وبرنسیب، السنغال، سوازیلند، 
السودان، سیرالیون، سیشل، الصومال، غابون، غامبیا، غینیا، غینیا - بیساو، كابو فیردي، الكامیرون، كوت 
دیفوار، الكونغو، كینیا، لیبیریا، لیسوتو، مالي، مدغشقر، مالوي، موریتانیا، موریشیوس، موزامبیق، نامیبیا، 

النیجر، نیجیریا). 

تصمیم وتنفیذ البرامج القطریة للعمل الالئق   ۲-۲-۱

۱۸۲. یجري تصمیم البرامج القطریة للعمل الالئق من خالل عملیة تشاركیة ثالثیة تقوم على حوار اجتماعي 
یرمي إلى تحدید األولویات الوطنیة والمخرجات والنتائج المنشودة، ووضع آلیات للرصد والتقییم. وتسلّم الدول 
األعضاء بأن البرامج القطریة للعمل الالئق توضع بواسطة عملیة تخطیط تشاركیة تشمل الھیئات المكونة الثالثیة 
في بعض البلدان باإلضافة إلى أصحاب مصلحة آخرین في بلدان أخرى. وتتمحور ھذه البرامج القطریة حول عدد 
محدود من األولویات لضمان تركیزھا ومضاعفة أثرھا اإلنمائي. ویتم اختیار أولویات البرامج القطریة للعمل 

الالئق على نحو یراعي سیاق كل بلد على حدة. 

رصد وتقییم البرامج القطریة للعمل الالئق   ۳-۲-۱

۱۸۳. اعتمدت البلدان آلیات مختلفة لمتابعة تنفیذ البرامج القطریة للعمل الالئق ورصدھا وتقییمھا. ففي بعض 
البلدان (أوغندا وجمھوریة تنزانیا المتحدة وجنوب أفریقیا وزامبیا وكینیا ونیجیریا) تتمثل آلیة التنفیذ والرصد 
والتقییم في لجنة توجیھیة/ ثالثیة وطنیة. ففي كل من جنوب أفریقیا وكینیا، تشرف لجنة توجیھیة من المجلس 
الوطني للتنمیة االقتصادیة والعمل في جنوب أفریقیا، ومن المجلس الوطني للعمل في كینیا، على البرنامج القطري 
للعمل الالئق، وتمثل كل منھما اآللیة التشاوریة الثالثیة الرسمیة للحوار االجتماعي في ھذین البلدین. وأنشأت بلدان 
أخرى لجاناً استشاریة أو توجیھیة ثالثیة لرصد برامجھا القطریة للعمل الالئق وتقییم تنفیذھا على الصعید الوطني 
ً بدعم لجان ثالثیة  (إثیوبیا وبوتسوانا وزمبابوي وسوازیلند). وعلى صعید البرامج والمشاریع، یحظى التنفیذ أیضا 

استشاریة وأفرقة عمل تقنیة.  
۱۸٤. وأنشئت كذلك آلیات لتنفیذ البرامج القطریة للعمل الالئق ورصدھا وتقییمھا على الصعید دون 
اإلقلیمي. وتقع مسؤولیة صیاغة البرنامج القطري للعمل الالئق للجماعة اإلنمائیة للجنوب األفریقي واإلشراف على 
إدارتھ وتنفیذه على عاتق اللجنة التقنیة لقطاع العمالة والعمل، التابعة للجماعة، والتي تتألف من ممثلین مختارین من 
الوزارات الحكومیة ومنظمات العمال ومؤسسات األعمال. وال تزال متابعة تنفیذ ھذه البرامج ورصد/ تقییم تنفیذھا 
على الصعید اإلقلیمي تفتقر إلى الفعالیة نظراً لشح البیانات اإلقلیمیة الموثوقة عن سوق العمل. فنُظم معلومات سوق 
العمل الضعیفة على الصعید القطري ال تساعد في توفیر اإلحصاءات الالزمة لتغذیة قواعد البیانات اإلقلیمیة/ 

العالمیة. 
۱۸٥. وعلى الصعید اإلقلیمي، یجري تنفیذ برنامج العمل الالئق من أجل أفریقیا على مستویین یكمل أحدھما 
اآلخر: في إطار األولویات المحوریة لالتحاد األفریقي، المحددة في إعالن وخطة عمل واغادوغو لعام ۲۰۰٤ بشأن 

ً
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تعزیز العمالة والتخفیف من حدة الفقر؛ وفي إطار إعالن وخطة عمل االتحاد األفریقي بشأن العمالة والقضاء على 
الفقر وتحقیق التنمیة الشاملة. وتركز أعمال اللجنة الثالثیة لالتحاد األفریقي المعنیة بالعمل والشؤون االجتماعیة 
على تنفیذ األھداف المعنیة. وفي عام ۲۰۱٤، تحولت ھذه اللجنة المؤلفة على المستوى الوزاري إلى اللجنة التقنیة 
لالتحاد األفریقي المختصة بالتنمیة االجتماعیة وسوق العمل والعمالة، وھي ال تزال لجنة ثالثیة. أما تنفیذ النتائج 
ذات األولویة لبرنامج العمل الالئق من أجل أفریقیا فتتولى تیسیرھا آلیة التنسیق اإلقلیمیة. ویصّب دعم أسرة األمم 
المتحدة، الذي تنسقھ منظمة العمل الدولیة من خالل آلیة التنسیق اإلقلیمیة، في عمل االتحاد األفریقي وھیئاتھ الثالثیة 
ذات الصلة. وتشمل ھذه المجاالت ذات األولویة لبرنامج العمل الالئق من أجل أفریقیا: تعزیز عمالة الشباب وتوسیع 

نطاق الحمایة االجتماعیة وھجرة الید العاملة وتحسین معلومات سوق العمل. 

حشد الموارد الالزمة   ٤-۲-۱

۱۸٦. بذلت معظم البلدان التي لدیھا برامج قطریة للعمل الالئق، عموماً، جھوداً ال یُستھان بھا إلدماج العمل 
ً عن مجموع الموارد التي خصصتھا  الالئق في استراتیجیات التنمیة الوطنیة. ومع أن المعلومات غیر متاحة حالیا
ھذه البلدان لتحقیق نتائج برنامج العمل الالئق، فقد ُسجلت ممارسات جیدة تتصل بمخصصات المیزانیة الوطنیة 
لتمویل تحقیق نتائج البرامج القطریة للعمل الالئق. فحكومة جنوب أفریقیا خصصت موارد ھامة في میزانیتھا 
السنویة عاماً بعد عام للتركیز على ھذه األولویة عن طریق تحویل موارد ضخمة نحو البرامج العامة لالستثمار في 
العمالة وتعزیز مشاریع األعمال، رغبةً في التصدي إلحدى أولویاتھا الرئیسیة المحددة في إطارھا االستراتیجي 

متوسط األمد، والمتمثلة في تعزیز خلق فرص العمل الالئق والعمالة.  
۱۸۷. وال یزال عدد كبیر من البلدان یتطلع إلى الحصول على تمویل من الشركاء اإلنمائیین، وال سیما 
منظمة العمل الدولیة، لتمویل برامجھا القطریة للعمل الالئق. وھو موقف یرجع إلى الموارد المالیة المحدودة نسبیاً 
المخصصة لتحقیق نتائج برنامج العمل الالئق. ویفتقر الشركاء االجتماعیون بدورھم إلى القدرات الكافیة لحشد 
الموارد وإدارتھا. وقد ال یتضمن نطاق التمویل الذي یقدمھ الشركاء اإلنمائیون في بعض الحاالت األنشطة المتصلة 
ً ھذه البلدان نفسھا،  بالعمل الالئق. وفي حین اعتمدت بلدان كثیرة برامج قطریة للعمل الالئق، تمتلك زمامھا تماما 
فإن البعض ال یزال یعتبرھا برامج تعاون تقني لمنظمة العمل الدولیة ینبغي للمكتب أن یحشد الموارد الالزمة 

لتنفیذھا. 
۱۸۸. وعلى المستوى دون اإلقلیمي، لم تتمكن الجماعات االقتصادیة اإلقلیمیة من حشد الموارد الالزمة 
لتنفیذ أطر العمالة اإلقلیمیة، رغم تعیین ھذه الجماعات بصفتھا المؤسسات الرئیسیة المعنیة بتنفیذ برنامج العمل 
الالئق من أجل أفریقیا ومتابعتھ وتقدیم التقاریر عنھ. ورغم أن الجماعة اإلنمائیة للجنوب األفریقي قد تمكنت من عقد 
اجتماعات قطاعیة في إطار قطاع العمالة والعمل التابع للجماعة، أفضت إلى تیسیر النقاش بین الحكومات وأصحاب 
العمل والعمال على الصعید اإلقلیمي وإنجاز البرنامج اإلقلیمي للعمل الالئق، فإنھا لم تتمكن بعد من جمع الموارد 
ً لحشد الموارد الالزمة ضمن اإلطار األوسع للخطة  الالزمة لتنفیذ البرنامج اإلقلیمي. وتُبذل الجھود حالیا
االستراتیجیة اإلرشادیة للتنمیة اإلقلیمیة، التي تشكل وثیقة السیاسة العامة الكاملة للجماعة اإلنمائیة للجنوب 
ً أكثر منھ مالیاً، وھو ما عرقل تنفیذ البرنامج على  ً تقنیا األفریقي. وتقدم الجماعات االقتصادیة اإلقلیمیة دعما

الصعیدین الوطني واإلقلیمي. 
۱۸۹. أما على الصعید اإلقلیمي، فإن الجزء األكبر من دعم تنفیذ األھداف ذات األولویة لبرنامج العمل 
الالئق من أجل أفریقیا، یصدر عن مفوضیة االتحاد األفریقي (موارد داخلیة) واالتحاد األوروبي ومنظمة العمل 
الدولیة ووكالة التنمیة الدولیة التابعة للوالیات المتحدة، ومنظمة األغذیة والزراعة وغیرھا من وكاالت األمم 
المتحدة. وتضطلع المجموعة الفرعیة المعنیة بالعمالة والعمل بدور رئیسي في دعم مفوضیة االتحاد األفریقي لحشد 
الموارد التقنیة والمالیة الالزمة لتحقیق نتائج برنامج العمل الالئق على الصعید اإلقلیمي. ولمواجھة بعض التحدیات 
المرتبطة بتمویل نتائج ھذا البرنامج، دعا مؤتمر االتحاد األفریقي الرابع والعشرون إلى أن تعمل مفوضیة االتحاد 

األفریقي مع مصرف التنمیة األفریقي إلنشاء صندوق للعمالة والتماسك االجتماعي. 
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ما وراء األھداف: التقدم المحرز إزاء تحقیق التزامات  ۲  -
أخرى راسخة في استنتاجات وتوصیات االجتماعین  

اإلقلیمیین األفریقیین الحادي عشر والثاني عشر 

 

"إن دور منظمة العمل الدولیة في دعم ھیئاتھا المكونة حیوي لدفع أفریقیا نحو مسار إنمائي یزید على نحو كثیف 
فرص العمل الالئق للنساء والرجال األفریقیین" (استنتاجات االجتماع اإلقلیمي األفریقي الحادي عشر)  

۱۹۰. اعتمدت الھیئات المكونة لمنظمة العمل الدولیة، في االستنتاجات الصادرة عن االجتماع اإلقلیمي 
األفریقي الحادي عشر، نھجاً شامالً لتنفیذ برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥. إنھ إطار یسترشد 
بھ المكتب وھیئاتھ المكونة العتماد "أسلوب منھجي ویقوم على مبدأ خطوة بخطوة" لتنفیذ برنامج العمل الالئق في 
أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥. إنھ خارطة طریق تستمد أسسھا من الدعائم التالیة: حشد الھیئات المكونة الثالثیة؛ 
برنامج ھام للدعم والتواصل وآلیات المتابعة والشراكة والتواصل الشبكي للمعارف وتحدیثھا واإلبالغ. وكان من 
المتوقع أن یسھم المكتب، من خالل ھذه اآللیات، في الجھود التي تبذلھا الھیئات المكونة لتنفیذ البرنامج. باإلضافة 
إلى ذلك، تشدد استنتاجات االجتماع اإلقلیمي األفریقي الثاني عشر على مجالي عمل یتوقع من المكتب أن یقدم فیھما 
الدعم للدول األعضاء حتى تسرع تنفیذ برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥ فیما یتعلق ببعض 
األھداف التي ال تزال بعیدة المنال، وأن یدعم الھیئات المكونة في تعزیز أداء البرامج القطریة للعمل الالئق. وقد 
قدمت منظمة العمل الدولیة، تمشیاً مع والیتھا، إسھامات یعتد بھا إلى ھیئاتھا المكونة لتنفیذ برنامج العمل الالئق في 

أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥. 

حشد الھیئات المكونة الثالثیة في القارة   ۱-۲

۱۹۱. عززت منظمة العمل الدولیة ودعمت بفعالیة وضع البرنامج القطري للعمل الالئق وتنفیذه، كآلیة لحشد 
ً إلى تنفیذ برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥. والبرنامج القطري  الھیئات المكونة الثالثیة سعیا
للعمل الالئق مصمم من خالل عملیة تشاركیة ثالثیة للحوار االجتماعي إلرساء األولویات والمخرجات والنتائج 
الوطنیة الواجب تحقیقھا، وتحدید آلیات الرصد/ التقییم. وقد استثمر المكتب اإلقلیمي لمنظمة العمل الدولیة ألفریقیا، 
مضافراً جھوده مع وحدات أخرى في منظمة العمل الدولیة، بما في ذلك مكتب األنشطة الخاصة بالعمال ومكتب 
األنشطة الخاصة بأصحاب العمل، في تعزیز قدرات الشركاء االجتماعیین ومؤسساتھم للمشاركة بفعالیة في وضع 
وتنفیذ ورصد البرامج القطریة للعمل الالئق القائمة على النتائج. وجرى تنفیذ برامج تدریب محددة األھداف في 
البلدان مع منظمات إقلیمیة من قبیل منظمة اتحاد النقابات األفریقیة واالتحاد الدولي لنقابات العمال - أفریقیا وقطاع 
ً في صیاغة البرامج القطریة  األعمال في أفریقیا، لتمكینھا من المساھمة في بناء قدرات أعضائھا للمشاركة فعلیا
للعمل الالئق وتنفیذھا ورصدھا. كما ساھم مركز التدریب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولیة في تورینو (مركز 

تورینو) في بناء قدرات الشركاء االجتماعیین. 

وضع برنامج دعم یعتد بھ لصالح برنامج العمل الالئق    ۲-۲
في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥ 

۱۹۲. لقد أدرجت أھداف برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥ في إطار التخطیط 
االستراتیجي لمنظمة العمل الدولیة وفي عملیات وضع البرنامج والمیزانیة. وعلیھ، فإّن األولویات اإلقلیمیة المتجلیة 
في أطر التخطیط العالمیة مستمدة من برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥. وما مسائل ترویج 
عمالة الشباب واالستثمارات كثیفة العمالة والعمالة الریفیة واالقتصاد غیر المنظم والقضاء على أسوأ أشكال عمل 
األطفال وإرساء أرضیات الحمایة االجتماعیة والحد من فیروس نقص المناعة البشریة/ اإلیدز في مكان العمل 
والحوار االجتماعي وبناء قدرات منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل وعمالة النساء والمساواة بین الجنسین 
وھجرة الید العاملة ومعلومات سوق العمل وتعزیز العمل الالئق في الدول ذات الوضع الھش، سوى غیض من 
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فیض األولویات المتجلیة في برنامج ومیزانیة منظمة العمل الدولیة خالل الفترة التي یغطیھا التقریر. وأولیت 
األولویة للموارد اإلقلیمیة لدعم تحقیق ھذه النتائج، وذلك ضمن اإلطار القائم على النتائج لمنظمة العمل الدولیة.  

۱۹۳. باإلضافة إلى ذلك، وفرت منظمة العمل الدولیة موارد تقنیة وأمواالً لدعم الدول األعضاء في مجال 
تحقیق األھداف التي تحظى باألولویة والواردة في برنامج العمل الالئق من أجل أفریقیا. وتجدر اإلشارة إلى أّن 
البرنامج القطري للعمل الالئق یبقى المحرك الرئیسي لما تقدمھ منظمة العمل الدولیة من دعم لتنفیذ برنامج العمل 
الالئق من أجل أفریقیا. وبحلول نیسان/ أبریل ۲۰۱٥، أنجزت ۸۳ في المائة من البلدان األفریقیة برامج قطریة 
للعمل الالئق أو نفذتھا أو أعدتھا، كما قامت الجماعات االقتصادیة اإلقلیمیة (الجماعة اإلنمائیة للجنوب األفریقي 

وجماعة شرق أفریقیا) بإعداد أو تأیید برنامجین إقلیمیین للعمل الالئق. 
۱۹٤. وھناك استراتیجیة أخرى لتعزیز تنفیذ برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥، تتمثل 
في وضع استراتیجیة إقلیمیة تتناول المسألة من منظور أفریقي محض. وعلى سبیل المثال، في مسعى إلى المساعدة 
على معالجة المشاكل المؤسسیة والسیاسیة التي تعیق القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال وتسھیل االرتقاء 
بالجھود الوطنیة لتحقیق أھداف برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥، قام البرنامج الدولي للقضاء 
على عمل األطفال والمكتب اإلقلیمي ألفریقیا التابع لمنظمة العمل الدولیة بوضع استراتیجیة تركیز على أفریقیا 
تھدف إلى تعزیز وتحسین وتوسیع الدعم الذي تقدمھ المنظمة إلى الھیئات المكونة والشركاء، مع إیالء اھتمام خاص 
إلى مسائل مھمة مثل الملكیة الوطنیة الثالثیة والقدرة المؤسسیة والتقنیة ودمج شواغل عمل األطفال في برامج 
ً فعاالً، والحشد االجتماعي الفعال. وبالتالي، وسعت منظمة العمل الدولیة نطاق  ومیزانیات اإلدارات المعنیة دمجا
مساعدتھا التقنیة لتشمل صیاغة وتنفیذ خطط عمل وطنیة في إقلیم أفریقیا. كما أنشأ المكتب اإلقلیمي ألفریقیا التابع 
لمنظمة العمل الدولیة، كجزء من استراتیجیتھ، مركزاً إقلیمیاً افتراضیاً متكامالً للموارد بشأن عمل األطفال من أجل 
تسھیل ودعم اإلجراءات التي تتخذھا الھیئات المكونة لمنظمة العمل الدولیة وباقي الجھات المعنیة، بھدف تسریع 

وتیرة تحقیق أھداف برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥. 
۱۹٥. باإلضافة إلى ذلك، جرى تسھیل الحوار االجتماعي الثالثي بشأن مسائل العمل الالئق، من خالل 
إنشاء منظمات للشركاء االجتماعیین مثل االتحاد العام لنقابات الجنوب األفریقي وجمعیة القطاع الخاص ومجلس 
ّ  مكن ذلك أصحاب  اتحاد النقابات في شرق أفریقیا على مستوى الجماعات االقتصادیة اإلقلیمیة. وفي غرب أفریقیا،
العمل والعمال ووزارات العمل من استھالل عملیة تنسیق التشریعات المتعلقة بالضمان االجتماعي على المستوى 

اإلقلیمي الفرعي، مما قد یكون حاسماً لضمان نقل حقوق العمال المھاجرین في اإلعانات االجتماعیة الخاصة بھم. 
ً إلى تسھیل تحقیق نتائج برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥، تعمل منظمة  ۱۹٦. وسعیا
العمل الدولیة على نحو وثیق مع المراكز الثالثة إلدارة العمل في أفریقیا، أال وھي: المركز اإلقلیمي األفریقي إلدارة 
العمل في البلدان الناطقة باإلنكلیزیة والمركز اإلقلیمي األفریقي إلدارة العمل في البلدان الناطقة بالفرنسیة والمركز 

العربي إلدارة العمل والتشغیل. 
۱۹۷. ویشكل الحوار االجتماعي إحدى دعائم اإلدارة السدیدة. وما فتئت منظمة العمل الدولیة تبني قدرة 
منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ووزارات العمل. كما دعمت إنشاء آلیات مؤسسیة لترویج الحوار 
االجتماعي، من قبیل المجلس الوطني للحوار االجتماعي. وكان من شأن الدعم الذي قدمتھ من خالل البرنامج 
ّسھل الحوار االجتماعي في العدید من البلدان  اإلقلیمي لتشجیع الحوار االجتماعي في أفریقیا الناطقة بالفرنسیة، أن 
األفریقیة (مثل السنغال ومالي وبوركینا فاسو). وتعزز التعاون مع مفوضیة االتحاد األفریقي واللجنة االقتصادیة 
ألفریقیا، التابعة لألمم المتحدة، والمنظمة الدولیة للھجرة والجماعات االقتصادیة اإلقلیمیة، وأفضى إلى وضع 

البرنامج اإلقلیمي المشترك بشأن ھجرة الید العاملة.  

 إدارة المعارف ۲-۲-۱

۱۹۸. قدمت منظمة العمل الدولیة خدمات استشاریة ومنتجات/ أدوات للمعارف وعززت الممارسة الجیدة 
في تقاسم الخبرات. ومن خالل إدارة البحوث في المنظمة، جرى إنشاء شبكات للمعارف تضم مؤسسات بحوث 
محلیة في بلدان مختلفة بشأن مواضیع محددة من قبیل سیاسات االقتصاد الكلي المؤاتیة للوظائف. ویتم تنظیم بحوث 
مشتركة ومختلف األنشطة لتبادل المعارف ضمن شبكات المعارف ھذه. ویتمثل أحد التحدیات الدائمة في كیفیة 

االستفادة على أفضل وجھ من المعارف القائمة بغیة ضمان استخدام الموارد المتاحة استخداماً أفضل.  



 رز إزاء تحقیق التزامات أخرىالتقدم المح :ما وراء األھداف  -الجزء الثاني 

41  

التوعیة   ۲-۲-۲

ٍجد  من أجل إطالق نقاش  ۱۹۹. تستخدم منظمة العمل الدولیة تحلیالت دقیقة تقوم على البینات بشأن ما ھو م
عن السیاسات التي تدعم استحداث الوظائف الالئقة واالستدامة، على المستوى العالمي واإلقلیمي والوطني. كما 
تدعم المنظمة مبادرات تزید وعي الجمھور والھیئات المكونة بمختلف مسائل العمل الالئق من خالل الدعوة 
والتوعیة القائمتین على البینات. وكان من شأن استثارة الوعي التي اشتھرت بھا منظمة العمل الدولیة بشأن 
اتفاقیاتھا، أن أفضت إلى تصدیق الدول األعضاء على عدد یعتد بھ من االتفاقیات. ونُظمت حمالت التوعیة لترویج 
الحقوق في العمل. وجرى االضطالع بعمل التوعیة في لیبیریا وسیرالیون بشأن مبادئ إعالن المنشآت متعددة 
الجنسیة، بالتركیز على القطاعات الثالثة الرئیسیة: الزراعة والقطاع المصرفي والتعدین. وتمثلت الرسالة األساسیة 
للحملة في دور المنشآت متعددة الجنسیة في استحداث العمالة الالئقة للشباب. ووضعت الحملة توصیات محددة 
وخطوات تتخذھا الحكومة وأصحاب المصلحة مستقبالً. واستندت الحملة إلى دراسة موجھة نحو العمل، أجرتھا 
منظمة العمل الدولیة بعنوان "تعزیز استحداث الوظائف للشباب في المنشآت متعددة الجنسیة وسالسل التورید فیھا." 
وأجریت البحوث القائمة على البینات وجمع البیانات لتنویر عملیات صنع السیاسات في جمھوریة تنزانیا المتحدة. 
وعلى سبیل المثال، جرى وضع قواعد بیانات التعاونیات لتحدید مساھمة التعاونیات في التنمیة االقتصادیة الوطنیة، 

بما في ذلك استحداث الوظائف. 
۲۰۰. وساھمت مدونة ممارسات منظمة العمل الدولیة بشأن فیروس نقص المناعة البشریة وعالم العمل 
(۲۰۰۱) وتوصیة فیروس نقص المناعة البشریة واإلیدز، ۲۰۱۰ (رقم ۲۰۰) في استثارة الوعي وتصمیم 
التدخالت والسیاسات في مكان العمل في بلدان مختلفة. ودعمت منظمة العمل الدولیة عمل التوعیة بشأن تعزیز 
حقوق العمال المنزلیین في جمھوریة تنزانیا المتحدة وزامبیا. وكانت الحملة التي أُطلقت في زامبیا مدعومة ببراھین 
مستقاة من دراستین استقصائیتین وطنیتین ھما: "حجم العمال المنزلیین في زامبیا" و"أنماط ترتیبات العمالة 
وظروف العمل في العمل المنزلي في زامبیا". وكان الھدف من الحملة التي أُطلقت في جمھوریة تنزانیا المتحدة 

استثارة الوعي بشأن حقوق العمال المنزلیین. 

بناء القدرات   ۳-۲-۲

۲۰۱. بناء القدرات ھو وظیفة أساسیة من وظائف الدعم التقني الذي توفره منظمة العمل الدولیة إلى ھیئاتھا 
ً في تدابیر بناء القدرات التي تتخذھا المنظمة لصالح الھیئات المكونة.  المكونة. ویؤدي مركز تورینو دوراً مھما
وبناء القدرات، باإلضافة إلى ذلك، مرسخ في كافة مشاریع وبرامج المنظمة تقریباً. والتدخالت بشأن بناء القدرات 
ً إلطار منظمة العمل الدولیة  والتدریب والتعلیم في مركز تورینو لصالح أفریقیا، مصممة ومخططة ومقدمة وفقا
القائم على النتائج وفي اتساق كامل مع النتائج ذات األولویة في برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-

۲۰۱٥، والبرامج القطریة للعمل الالئق. 
۲۰۲. وخالل الفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥، ساھم المركز في كل ھدف من األھداف المستعرضة في ھذا التقریر. 
واستحوذت أفریقیا على حوالي ثلث المشاركین في التدخالت التدریبیة التي أجراھا المركز (أو ۲۸٥۰۰ مشارك). 
باإلضافة إلى ذلك، نفد المركز ۷۰٦ أنشطة محددة على المستوى اإلقلیمي واإلقلیمي الفرعي والوطني، منھا ۱۱٤ 
ً مع نھج تنمیة قدرات الھیئات المكونة لمنظمة العمل  ً في اإلقلیم. وتمشیا ً أجري في تورینو و٥٦۸ نشاطا نشاطا
ً لصالح  ً لصالح منظمات أصحاب العمل و۸۷ نشاطا الدولیة، جرى على وجھ الخصوص وضع ۱۰۱ نشاطا
منظمات العمال. وكانت ھذه األنشطة قائمة على الطلب ومتمشیة مع البرامج القطریة للعمل الالئق وتناولت 

االحتیاجات التقنیة والتنظیمیة والمؤسسیة للمنظمات.  
۲۰۳. وضمت البرامج اإلقلیمیة ما یلي: تعمیم العمالة في السیاسات اإلنمائیة الوطنیة واإلقلیمیة؛ األكادیمیة 
المعنیة بھجرة الید العاملة؛ األكادیمیة المعنیة بالضمان االجتماعي؛ معاییر العمل الدولیة للجھاز القضائي. وتشمل 
األمثلة عن برامج قائمة على البلدان، بناء القدرات بشأن التمویل بالغ الصغر في غانا وزامبیا ورواندا والكونغو 
وأوغندا ونیجیریا وموزامبیق؛ تطویر سالسل القیم في نیجیریا ومصر؛ إدارات التوظیف العامة في المغرب 
وتونس؛ السالمة والصحة المھنیتان في زامبیا وإثیوبیا؛ الحمایة االجتماعیة في توغو؛ معاییر العمل الدولیة 
والضمان االجتماعي في البلدان األفریقیة الناطقة بالبرتغالیة؛ إدارة العمل وتفتیش العمل في البلدان الناطقة 
بالفرنسیة. وجرى تعمیم مسائل المساواة بین الجنسین في جمیع التدخالت. وفي إطار استراتیجیة أساسیة لتعزیز 
التنمیة المؤسسیة وزیادة الوعي، أنشأ المركز مجموعة واسعة من الشراكات مع مؤسسات أكادیمیة ومؤسسات 
إقلیمیة ووطنیة تعنى بالتدریب، لبناء مھاراتھا وتحویلھا إلى شركاء في تقدیم التدریب على المستوى اإلقلیمي 

واإلقلیمي الفرعي والوطني. 
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العمل مع مفوضیة االتحاد األفریقي واللجنة االقتصادیة ألفریقیا،    ۳-۲
التابعة لألمم المتحدة، ومصرف التنمیة األفریقي وبرنامج  

األمم المتحدة اإلنمائي بشأن منتدى إقلیمي للعمالة 

۲۰٤. تم االتفاق على أن ینشئ مصرف التنمیة األفریقي واللجنة االقتصادیة ألفریقیا ومفوضیة االتحاد 
األفریقي والجماعات االقتصادیة اإلقلیمیة ومنظمة العمل الدولیة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، منتدًى للعمالة 
على مستوى القارة لیكون بمثابة مجموعة تفكیر وشبكة تضم أخصائیین وأكادیمیین وصانعي سیاسات ومؤسسات 
بحث ومنظمات أصحاب عمل ونقابات عمال ومنظمات غیر حكومیة موجھة نحو العمالة وھیئات إقلیمیة ووكاالت 
دولیة تبدي اھتماماً قویاً في تعزیز العمالة المنتجة والعمل الالئق (بما في ذلك التركیز على الشباب واالقتصاد غیر 
المنظم وبیئة األعمال وتنمیة المھارات وإطار االقتصاد الكلي). وكان من المتوخى أن یعقد منتدى العمالة ھذا 
اجتماعات إقلیمیة سنویة وربما اجتماعات مرة كل سنتین على مستوى القارة، تضم صانعي سیاسات أفریقیین في 

مجال العمالة وتضع برنامجاً بحثیاً بشأن مسائل العمالة المنتجة والعمل الالئق، حسب توافر الموارد. 
۲۰٥. ونظراً إلى محدودیة التقدم المحرز في إطار ھذه المبادرة، من شأن تعیین عالم اقتصاد كلي في المكتب 
اإلقلیمي أن یسھل انتعاش ھذا المنتدى خالل فترة تنفیذ إعالن وخطة عمل االتحاد األفریقي لعام ۲۰۱٥ بشأن 

العمالة والقضاء على الفقر وتحقیق التنمیة الشاملة. 

تنظیم ندوة سنویة بشأن العمل الالئق في أفریقیا الستعراض المعارف    ٤-۲
بشأن برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥ 

۲۰٦. نظمت منظمة العمل الدولیة ندوتین في عامي ۲۰۰۹ و۲۰۱۰. وكان من شأن الندوة األفریقیة األولى 
للعمل الالئق بعنوان "االنتعاش من األزمة: تنفیذ المیثاق العالمي لفرص العمل في أفریقیا" (واغادوغو، ۲۰۰۹) أن 
اعتمدت خارطة طریق ألفریقیا تقدم مجموعة من التدابیر العملیة للحد من البطالة وتعزیز التنمیة المستدامة. أما 
الندوة األفریقیة الثانیة للعمل الالئق بعنوان "بناء أرضیة للحمایة االجتماعیة بالترافق مع المیثاق العالمي لفرص 
العمل"، فقد اعتمدت إعالن یاوندي الثالثي بشأن تنفیذ أرضیة الحمایة االجتماعیة في أفریقیا. وأنشأ اإلعالن حافزاً 

لقبول الھیئات المكونة لمنظمة العمل الدولیة في أفریقیا مفھوم أرضیة الحمایة االجتماعیة قب والً واسع النطاق. 

تطویر شراكات مع وكاالت دولیة أخرى واستخدام مجموعة األدوات    ٥-۲
الصادرة عن مجلس الرؤساء التنفیذیین من أجل تعمیم العمالة  

 " "توحید األداء والعمل الالئق والمشاركة بشكل كامل في مبادرة 

الشراكة لتحقیق أھداف برنامج العمل الالئق    ۱-٥-۲
في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥ 

ً االستجابات الوطنیة في مواجھة تحدي العمالة والعمل الالئق، السیما من  ۲۰۷. دعم شركاء التنمیة أیضا
خالل إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائیة والمنصات المشتركة األخرى لألمم المتحدة. 

۲۰۸. وبالرغم من إدماج العمالة والعمل الالئق في اإلطار اإلنمائي الوطني، ال تستقطب بعض مجاالت 
العمل، من قبیل تلك التي تشملھا االتفاقیتان رقم ۸۷ ورقم ۹۸، إال القلیل من اھتمام الجھات المانحة. ویطرح ذلك 
بعض التحدیات في حشد الموارد الكافیة. غیر أّن بعض شركاء التنمیة استجابوا لتحدي العمالة والعمل الالئق 
وجمیعھم یعترفون إجماالً بالدور القیادي الذي تضطلع بھ منظمة العمل الدولیة في ھذا المجال. وقامت بعض ھذه 
الجھات المانحة (مثل السویدیین والبلجیكیین الفلمنكیین والفنلندیین) بتوجیھ الدعم من خالل منظمة العمل الدولیة. في 
حین شاركت جھات أخرى بشكل مستقل من خالل مجموعة من الوكاالت المختلفة، بما في ذلك الحكومة 
ً من شركاء التنمیة اآلخرین، بما في ذلك االتحاد  ً خاصا والمؤسسات على حد سواء. واستقطبت الھجرة اھتماما

األوروبي ومنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي ومصرف التنمیة األفریقي.  
۲۰۹. وفي مالوي، تقوم منظمة العمل الدولیة ومنظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة (الفاو) وھیئة األمم 
المتحدة للمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة (ھیئة األمم المتحدة للمرأة) ومصرف التنمیة األفریقي بدعم البرنامج 
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المشترك بشأن عمالة الشباب وتمكینھم. كما دعمت المنظمة الدولیة للھجرة الحكومة، بالتعاون مع منظمة العمل 
الدولیة، لوضع السیاسة الوطنیة بشأن ھجرة الید العاملة في نیجیریا. ووضع االتحاد األوروبي، بالتعاون مع حكومة 
ً لمكافحة العمل الجبري. وقدمت وزارة العمل  نیجیریا الفیدرالیة ومنظمة العمل الدولیة، برنامج عمل خاصا
ً لتنفیذ المشروعین األول والثاني للجماعة االقتصادیة لدول غرب أفریقیا بشأن القضاء على  ً مالیا األمریكیة دعما
أسوأ أشكال عمل األطفال في غرب أفریقیا من خالل تعزیز التعاون اإلقلیمي الفرعي بواسطة الجماعة االقتصادیة 

لدول غرب أفریقیا. 
۲۱۰. وأقامت منظمة العمل الدولیة شراكة مع مبادرة االتحاد األفریقي/ مصرف التنمیة األفریقي لتنسیق 
إحصاءات العمل في بلدان مستھدفة. واستُخدمت المجموعة الفرعیة للعمالة والعمل، برئاسة مشتركة بین منظمة 
العمل الدولیة ومفوضیة االتحاد األفریقي، استخداماً متزایداً كنقطة دخول لضمان تحقیق األھداف ذات األولویة في 
برنامج العمل الالئق من أجل أفریقیا من خالل دعم األمم المتحدة المشترك المقدم إلى مفوضیة االتحاد األفریقي. 
وبالتالي، فإّن منظمة العمل الدولیة واللجنة االقتصادیة ألفریقیا، التابعة لألمم المتحدة، والمنظمة الدولیة للھجرة 
ومصرف التنمیة األفریقي والیونسكو وصندوق األمم المتحدة للسكان وھیئة األمم المتحدة للمرأة والفاو ومنظمة 
األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة (الیونیدو) ووكالة الوالیات المتحدة للمساعدة الدولیة واالتحاد األوروبي، تدعم 

أولویات مفوضیة االتحاد األفریقي المحددة في برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥. 

استخدام مجموعة األدوات الصادرة عن مجلس الرؤساء التنفیذیین    ۲-٥-۲
من أجل تعمیم العمالة والعمل الالئق استخداماً كل یاً 

ّأن مجموعة األدوات الصادرة عن مجلس الرؤساء التنفیذیین من أجل تعمیم العمالة والعمل  ۲۱۱. بالرغم من 
الالئق لم تُستخدم على نطاق واسع في أفریقیا منذ اعتمادھا، فإّن تطبیقھا في البلدان األفریقیة ساعد على إرشاد تعمیم 
العمل الالئق في األطر اإلنمائیة الوطنیة. واستخدمت جمھوریة تنزانیا المتحدة مجموعة األدوات لتقییم إدراج نتائج 
العمالة والعمل الالئق في ۳۱ خطة وبرنامجاً وسیاسة واستراتیجیة. وبعد إجراء التقییم، أوصى أصحاب المصلحة 
بأن تتكیف مجموعة األدوات مع السیاق المحلي. وجرى وضع مجموعة أدوات نموذجیة وترجمتھا إلى اللغة 
الكیسواحیلیة لتطبیقھا على نطاق أوسع. وفي جمھوریة تنزانیا المتحدة (المنطقة القاریة)، دأبت عشر وزارات 
وإدارات ووكاالت و۲٤ سلطة حكومیة محلیة على نحو منتظم على إدراج العمالة والعمل الالئق في إطار اإلنفاق 
متوسط األجل للفترة ۲۰۱۲-۲۰۱٤. وعلیھ، أشارت أربع وزارات إلى نتائج العمالة في تقریرھا عن المیزانیة 
للفترة ۲۰۱۲-۲۰۱۳. واستخدمت جمھوریة تنزانیا المتحدة مجموعة األدوات إلدراج العمل الالئق في الخطط 
الوطنیة وتمكین الوزارات من تحدید أھداف العمالة في المیزانیة الوطنیة. وعممت زمبابوي أھداف العمالة 
واستحداث فرص العمل في وثائق الحقة بشأن األطر اإلنمائیة الوطنیة. وفي إثیوبیا، استُخدمت مجموعة األدوات 
الصادرة عن مجلس الرؤساء التنفیذیین لمساعدة الفریق القطري لألمم المتحدة على تعمیم نتائج العمالة والعمل 

الالئق على نحو فعال في برامجھ، والسیما المرحلة الثانیة من إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائیة. 
۲۱۲. وفي نیجیریا، جرى تدریب الفریق القطري لألمم المتحدة والشركاء الثالثیین على استخدام مجموعة 
األدوات. وقد أفضى ذلك إلى تقدیر أكبر للعمالة والعمل الالئق. وفي عام ۲۰۱۰، جرى توزیع مجموعة األدوات 
على الفریق القطري لألمم المتحدة في مالوي والھیئات المكونة الثالثیة. وفي عام ۲۰۱۱، ُخطط لتقدیم عرض إلى 
الفریق القطري لألمم المتحدة على أمل أن یتم تطبیق مجموعة األدوات في وكاالت األمم المتحدة المتواجدة في 
مالوي. غیر أنّھا لم تُستخدم بشكل واضح من جانب الھیئات المكونة/ شركاء التنمیة في البالد. وال یستنفد إطار 
عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائیة تماماً مسائل العمل الالئق، وھو دلیل على أّن مجموعة األدوات لم تستخدمھا 
ً مالئماً. وفي عام ۲۰۰۸، قدمت النسخة األولى من  وكاالت األمم المتحدة غیر منظمة العمل الدولیة، استخداما
مجموعة األدوات الصادرة عن مجلس الرؤساء التنفیذیین إلى الفریق القطري لألمم المتحدة في مصر. وأبدیت 
تعلیقات أشارت إلى الحاجة إلى المزید من التوعیة بشأن مجموعة األدوات بغیة الحصول على دعم وكاالت األمم 

المتحدة األخرى.  

المشاركة في مبادرة "توحید األداء" القطریة الرائدة   ۳-٥-۲

۲۱۳. تطوعت أربع دول أفریقیة (كابو فیردي وموزامبیق ورواندا وجمھوریة تنزانیا المتحدة) لتكون بلداناً 
رائدة الختبار نھج األمم المتحدة المعروف باسم "توحید األداء". وشاركت منظمة العمل الدولیة والھیئات المكونة 
الوطنیة في نھج توحید األداء لألمم المتحدة. وفي جمھوریة تنزانیا المتحدة، على سبیل المثال، تمثل دور منظمة 
العمل الدولیة في الدعوة إلى: اعتماد استراتیجیة التنمیة المركزة على العمالة؛ توفیر حزمة شاملة لشبكات السالمة 
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االجتماعیة والتحویالت االجتماعیة لصالح المستضعفین؛ تحسین القدرات المؤسسیة والقوانین واللوائح والممارسات 
لمعالجة األسباب الھیكلیة وراء مواطن العجز في العمل الالئق والفقر في البالد. وتأكد ذلك من خالل تطبیق معاییر 
العمل الدولیة الراسخة في النھج القائم على حقوق اإلنسان والمعتمد في كل تدخالتھا. وكان من شأن االلتزام الفعال 

لمنظمة العمل الدولیة أن ضمن مشاركة الھیئات المكونة الثالثیة.  
۲۱٤. وفي بوتسوانا، انصب التركیز في شركة "ناشئة ذاتیاً" تتبع نھج توحید األداء، على ضرورة أن یكون 
ً واستھدافاً. وباعتبار بوتسوانا بلداً ذا دخل متوسط أعلى یستثمر أص الً حصة  دعم األمم المتحدة أكبر وأكثر تنسیقا
ً أكثر  كبیرة من میزانیتھ في القطاعات االجتماعیة ولیس لدیھ سوى آفاق محدود للمساعدة، فإنھا تستلزم التزاما

استراتیجیة من األمم المتحدة یھدف إلى دعم العملیات على مستوى القمة لمزید من الفعالیة والنجاعة. 
۲۱٥. وتمكنت الوكاالت داخل الفریق القطري لألمم المتحدة في بوتسوانا، من خالل مضافرة جھودھا، من 
استخدام مواطن القوة التي تتمتع بھا كل منھا لمنفعة الجمیع. ونظراً إلى أن لھذه الوكاالت رؤیة مشتركة حول كیفیة 
العمل في بلد ذي دخل متوسط أعلى، بدأت بتحویل توقعات الجھات الشریكة عن تمویل المشاریع وتركیزھا على 
الخبرة التقنیة والحلول على مستوى القمة. ومن التأثیرات الناجمة عن ذلك تقلیل التركیز على حجم المیزانیات 

والتشدید بشكل أكبر على القیمة المضافة على الجھود القطریة. 

تقریر بشأن تنفیذ وتحقیق ھذه األھداف    ٦-۲
في االجتماع اإلقلیمي األفریقي القادم 

۲۱٦. قدم المدیر العام إلى االجتماع اإلقلیمي األفریقي الثاني عشر تقریراً بعنوان تمكین شعوب أفریقیا 
بتوفیر العمل الالئق. وأجرى التقریر استعراضاً ناقداً لمنتصف المدة عن تنفیذ برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة 
۲۰۰۷-۲۰۱٥. وفي حین جرى التسلیم بالطبیعة الطموحة لألھداف، سلط التقریر الضوء على العمل المھم 
المضطلع بھ والنتائج الجوھریة المحرزة. وحدد التقریر خطوتین أساسیتین ال بد من اتخاذھما من أجل تحقیق 
األھداف المحددة في برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥، السیما: الملكیة القطریة للبرنامج؛ التزام 
قوي بتعمیم برنامج العمل الالئق في االستراتیجیات والسیاسات والبرامج اإلنمائیة الوطنیة. كما قدم التقریر إطاراً 
من خمس دعائم حول أفضل طریقة لتسریع وتیرة تنفیذ برنامج العمل الالئق وترسیخ أثره الفعلي. والدعائم الخمس 
ھي التالیة: إرساء أوجھ التآزر بین األھداف البالغ عددھا ۱۷ ھدفاً؛ تعزیز القدرة؛ إدارة المعارف؛ سد الثغرات في 

الموارد؛ إقامة الشراكات من أجل العمل الالئق. 
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۳- عوامل عامة سّھلت أو عرقلت تحقیق األھداف 

 

۲۱۷. ھناك عدد من العوامل قیل إنھا ساھمت في إحراز تقدم نحو تحقیق األھداف أو قوضت تنفیذ برنامج 
ّجمعة وفقاً لمجاالت مواضیعیة مختلفة من قبیل التنفیذ  العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥. وھذه العوامل م

والموارد والقدرة.  

االلتزام   ۱-۳

ّسھل تنفیذ برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥، أال وھو  ۲۱۸. ھناك عامل رئیسي واحد 
اإلرادة وااللتزام السیاسیان بین قادة أفریقیا لوضع العمالة والعمل الالئق في صمیم استراتیجیاتھم الرامیة إلى الحد 
من الفقر. وقد أولت أفریقیا إقراراً أكبر بأھمیة استحداث العمالة وتنمیة المنشآت، مما یضمن استدامة النمو 
االقتصادي والحد من الفقر من خالل زیادة فرص العمل الالئق. وال بد من دعم ھذا اإلقرار عن طریق تخصیص 

موارد كافیة في المیزانیة لتطبیق نتائج العمل الالئق. 

القدرة   ۲-۳

۲۱۹. إّن إدارة العمل ضعیفة والوزارات المسؤولة عن العمل في بعض البلدان ال تتمتع بالقدرات الالزمة 
لتسھیل تنفیذ معاییر العمل الدولیة. ویؤثر عدم كفایة التنسیق على المستوى الوطني تأثیراً سلبیا ً على األثر اإلنمائي 
في السعي إلى تنفیذ برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥. والقدرة التقنیة المحدودة للموظفین 
المستخدمین لدى منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل في العدید من البلدان، أثرت سلباً على القدرة على تحقیق 
ً ما یواجھ الشركاء االجتماعیون قیوداً في  أھداف برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥. وغالبا

الموارد لتنفیذ األولویات المحددة ورصدھا على نحو مالئم. 
۲۲۰. ویتمثل أحد أھم التحدیات التي حددتھا الھیئات المكونة، وھو تحد مھم بالنسبة إلى المكتب في السعي 
إلى تحقیق أھداف برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥، في االفتقار إلى القدرة التقنیة الكافیة في 
بعض المجاالت ذات األولویة ضمن برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥. وفي نھایة المطاف، فإّن 

استعراض الھیكلیة المیدانیة والوظائف الجدیدة المستحدثة سیساعد على سد تلك الثغرات في القدرات. 

الموارد   ۳-۳

۲۲۱. إّن تخصیص الموارد في المیزانیة الوطنیة لتمویل نتائج العمل الالئق، یتباین فیما بین البلدان. وكما 
أشیر إلیھ في أقسام سابقة من ھذا التقریر، ھناك أمثلة جیدة جداً عن بلدان تظھر التزاماً في تمویل نتائج العمل الالئق 
المتفق علیھا. ومن المتوقع من مثل ھذه األمثلة من قبیل جنوب أفریقیا والكامیرون، أن یستلھم بھا المزید من البلدان 
لزیادة الموارد المخصصة لتمویل نتائج العمل الالئق. وقد أفضت قلة التمویل المخصص للوزارات الرئیسیة 
المسؤولة عن معالجة أھداف برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥، إلى عدم التمكن من تحقیق نتائج 
وطنیة یعتد بھا. وكان من شأن األزمة المالیة العالمیة وتفشي وباء إیبوال مؤخراً أن حّوال الموارد المحدودة المتاحة 

عن مشاكل طارئة أخرى یعاني منھا اإلقلیم، مثل األزمات االقتصادیة والطبیعیة. 
۲۲۲. وباإلضافة إلى توجیھ الموارد الموجودة، یبقى الكثیر مما یتعین القیام بھ من خالل تعزیز قدرات 
الھیئات المكونة لحشد الموارد المالیة، ال سیما على المستوى المحلي، من أجل تنفیذ البرامج القطریة للعمل الالئق 
ومشاریع التعاون التقني المتسقة مع برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥، وبالتالي تحقیق النتیجة 
المنشودة. وال بد من تعزیز استراتیجیات حشد الموارد على المستویین الوطني واإلقلیمي وعلى مستوى الجماعات 

االقتصادیة اإلقلیمیة.  
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حجم البرنامج   ٤-۳

۲۲۳. یستدعي نوع األھداف الطموحة الواردة في البرنامج التزاماً وطنیاً المتالك زمام العملیة والمضي بھا 
ً وتخصیص موارد یعتد بھا في المیزانیة أیضاً. والتقدم الكبیر المحرز مع برامج االستثمار كثیفة العمالة ھو  قدما
ً على المستویین السیاسي والتشغیلي. ولقد تجلى  ً ومعمما دلیل على ما یمكن تحقیقھ عندما یكون البرنامج مملوكا
تعمیم استراتیجیات وطنیة للنھوض بنُھج برامج االستثمار كثیفة العمالة في جنوب أفریقیا، في إضفاء الطابع 
المؤسسي على النُھج وتخصیص موارد یعتد بھا في المیزانیة لتنفیذھا والتأثیر على خلق الوظائف الالئقة والحد من 

الفقر. وھناك توازن بین النتائج قصیرة األجل (النواتج السریعة) واإلصالحات الھیكلیة طویلة األجل. 
۲۲٤. ویشكل التركیز المكثف على الملكیة الوطنیة للبرامج والمشاریع وبناء المؤسسات لتسھیل عملیة 
االرتقاء، تطوراً إیجابیاً في اتجاه تحقیق األھداف. زد على ذلك أّن إعادة توجیھ منظمة العمل الدولیة لتعاون أفضل 

في وضع البرامج، آخذة في تولید برامج شاملة وتحویلیة من قبیل البرنامج المشترك بشأن ھجرة الید العاملة. 
۲۲٥. وقد دعمت منظمة العمل الدولیة الدول األعضاء من خالل طائفة واسعة من المشاریع والبرامج. 
وتشیر الدروس المستخلصة إلى الحاجة إلى التزام ودعم ألجل أطول، مما یسھل االرتقاء بالبرامج على المستوى 

الوطني. 

السیاق/ البیئة   ٥-۳

ً للتركیز على  ۲۲٦. إّن تعزیز التركیز على النمو الشامل والمستدام وعلى انعكاسات التنمیة یخلق فرصا
بعض أھداف برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥. غیر أّن عدداً من العوامل شكل عوائق أمام 
التقدم. وأثّر تفشي وباء إبوال على برنامج التنفیذ في غرب أفریقیا. وقد یتوقع من اآلثار االجتماعیة واالقتصادیة 
الضارة لوباء إبوال، ولو لم تكن موثقة بشكل كامل، أن تفاقم استضعاف السكان في البلدان المتأثرة بھ. كذلك، أدى 

انعدام السلم واألمن واالستقرار إلى إعاقة تحقیق التقدم، السیما في الدول واألوضاع الھشة.  

الشراكة/ التعاون االستراتیجي   ٦-۳

۲۲۷. من المتعارف علیھ على نطاق واسع أّن مسائل العمل الالئق تحتاج إلى التزام فعال من مختلف 
الوزارات والدوائر الحكومیة، السیما تلك المسؤولة عن التمویل والتخطیط اإلنمائي. وفي حین توجد ممارسات جیدة 
لمثل ھذا التعاون االستراتیجي المشترك بین الوزارات، ھناك حاجة إلى تحسین الترتیبات المؤسسیة من أجل تعزیز 
الحوار السیاسي الشامل والمستدام. كما تبرز الحاجة إلى زیادة تطویر التعاون بین الشركاء االجتماعیین والجھات 

المعنیة الرئیسیة في مجال التنمیة، على نحو یعزز االتساق. 
ّسھل تنفیذ  ۲۲۸. وباإلضافة إلى ما ذُكر أعاله، من شأن التعاون المعزز ضمن منظومة األمم المتحدة أن ی
األولویات المحددة في برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥. وقد فسح نھج "توحید األداء" المجال 
أمام وكاالت األمم المتحدة لتعزیز االتساق في األمم المتحدة وزیادة الفعالیة والتأثیر، وفي الوقت نفسھ خفض تكالیف 
ً في تخطیط  وتنفیذ وإدارة  ً في العمل معا المعامالت. وفي ھذا الصدد، أظھر الفریق القطري لألمم المتحدة التزاما
عملیة "توحید األداء" ضمن الھیكلیات القائمة في مجال المساءلة واإلبالغ. ویوفر نشر برنامج التنمیة المستدامة 
لعام ۲۰۳۰، فرصاً للتعویل على المكاسب المستمدة من اإلجراءات المشتركة لألمم المتحدة، وفي الوقت نفسھ الحد 

من المشقة. 

استجابة حافظة المساعدة لمنظمة العمل الدولیة   ۷-۳

ً أن یعزز تحقیق أھداف برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥  ۲۲۹. من المحتمل أیضا
بفضل ما یلي: القدرة المؤسسیة المحسنة؛ عالقات عمل أفضل مع الجماعات االقتصادیة اإلقلیمیة ومفوضیة االتحاد 
األفریقي وغیر ذلك من شركاء التنمیة من قبیل اللجنة االقتصادیة ألفریقیا، التابعة لألمم المتحدة؛ تحسین المشاركة 
االستراتیجیة لمنظمة العمل الدولیة في آلیة التنسیق اإلقلیمیة لمنظومة األمم المتحدة لدعم مفوضیة االتحاد األفریقي. 

۲۳۰. ویتمثل أحد العوامل المساھمة في إحراز التقدم في أّن المكتب اإلقلیمي ما فتئ یبذل المزید من الجھود 
ً مع برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷- لضمان تخطیط وتنفیذ البرامج القطریة للعمل الالئق، تمشیا

 .۲۰۱٥
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االستنتاجات الرئیسیة   -٤

 

"یضع برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷- ۲۰۱٥ أھداف اً طموحة لجمیع الھیئات المكونة لمنظمة العمل 
الدولیة وللمكتب. وسیستلزم تنفیذ األھداف الخاصة بالبرامج القطریة للعمل الالئق تعبئة ً كبرى للھیكل الثالثي في 
ھذه القارة. وإننا نعتقد أن األسلوب المنھجي والقائم على مبدأ خطوة بخطوة سیتمخض عن النتائج التي نرجوھا 

ویطمح إلیھا العاملون األفریقیون من النساء والرجال." (استنتاجات االجتماع اإلقلیمي األفریقي الحادي عشر) 

تحقیق األھداف   ۱-٤

ً بأھدافھ المتعددة. غیر أّن االتفاق  ۲۳۱. برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥ طموح ن سبیا
على ھذه األھداف شكل خطوة في االتجاه الصحیح ألنھ قدم فرصة إلبراز المسائل األساسیة التي تعتبرھا الحكومات 
وأصحاب العمل والعمال في أفریقیا من المسائل الحاسمة. كما حدد أولویات واضحة إلرشاد التعاون/ الشراكة مع 
جمیع أصحاب المصلحة وشركاء التنمیة. واستناداً إلى النتائج المبلغ عنھا، أُحرز تقدم یعتد بھ نحو تحقیق األھداف 
المتوخاة. وفي بعض المجاالت، حققت البلدان نتائج تجاوزت التوقعات، وإن كان ال یزال ھناك حاجة إلى المزید من 
العمل في مجاالت أخرى. وتجدر اإلشارة أیضاً إلى أّن اإلجراءات المتخذة، بناًء على توصیات االجتماع اإلقلیمي 
األفریقي الثاني عشر بأن تزید منظمة العمل الدولیة الدعم لیشمل مجاالت محددة من قبیل ھجرة الید العاملة 
والحمایة االجتماعیة والعمل الجبري وعمل األطفال، ساھمت في تحسین النتائج في ھذه المجاالت. وفیما یلي موجز 

عن النتائج الواردة تحت كل ھدف من األھداف: 

الھدف ۱ 

۲۳۲. یمكن أن نعتبر أّن ھذا الھدف تحقق بما أّن معظم البلدان في أفریقیا تسلّم أكثر فأكثر اآلن بأھمیة 
استحداث العمالة وتنمیة المنشآت، مما یضمن النمو االقتصادي المّطرد والحد من الفقر من خالل زیادة فرص العمل 
ً تولید العمل الالئق بین األھداف الرئیسیة ألطرھا اإلنمائیة  الالئق. وقد أدرجت جمیع البلدان األفریقیة تقریبا
الوطنیة. والنتائج بشأن العمالة ملحوظة أساساً على المستویین االستراتیجي والسیاسي. ویبقى التنفیذ تحدیا ً ماثالً كما 
یتبیّن من التقدم الخفیف المحرز الستحداث وظائف كافیة المتصاص العدد الكبیر من السكان في سن العمل. وال 
یزال یتعین بذل الجھود لضمان ترجمة عملیة التعمیم إلى تنفیذ السیاسة وتأثیرھا على استحداث ما یكفي من وظائف 

الئقة والحد من الفقر.   

الھدف ۲ 

۲۳۳. ھناك اتجاه قوي جداً ومشجع في التزام الدول األعضاء بتمكین المرأة اقتصادیاً، یترَجم إلى اعتماد 
استراتیجیات من شأنھا أن تعزز المنشآت المستدامة وتطور البرامج لحفز المنشآت التي تملكھا النساء. باإلضافة إلى 
ذلك، ھناك دعم سیاسي ومالي متزاید لروح تنظیم المشاریع لدى النساء وتمكین المرأة. ویزداد ھذا األمر أھمیة بعد 
أن أعلن االتحاد األفریقي أّن عام ۲۰۱٥ سیكون عام تمكین المرأة. وبما أّن غالبیة صاحبات المشاریع یعملن في 
االقتصاد غیر المنظم، فإّن تسریع وتیرة االنتقال إلى السمة المنظمة یبقى استراتیجیة رئیسیة لتحریر إمكانیات 

منشآتھّن على تولید فرص العمل الالئق. 
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الھدف ۳ 

۲۳٤. أحرزت الدول األعضاء تقدماً في اعتماد سیاسات واستراتیجیات للحد من بطالة الشباب. وبالرغم من 
تزاید الدعم السیاسي والبرامج الداعمة، ال تزال الشریحة الكبرى من سكان أفریقیا، أال وھي الشباب، تھیمن على 
صفوف العاطلین عن العمل وأولئك الذین یعانون من البطالة الجزئیة. وتبقى بطالة الشباب مرتفعة ال بل ازدادت في 
بعض البلدان. وفي حاالت عدیدة، ال یترافق ارتفاع معدل اعتماد السیاسات مع برامج مصممة لمواجھة التحدیات 
في سیاق من انخفاض استحداث الوظائف. ومع وجود الكثیر من الشباب العاملین في االقتصاد غیر المنظم، فإّن 

االنتقال إلى السمة المنظمة عامل مھم في أي عملیة تدخل سیاسیة فعالة. 

الھدف ٤ 

۲۳٥. في حین استعرضت معظم الدول األعضاء ونفذت بعض السیاسات والبرامج في مجال التعلیم 
والتدریب، من المشكوك فیھ أن یتحقق، وإن على نحو طفیف، الھدف الثاني المتمثل في ضمان حصول نصف 
القوى العاملة في أفریقیا على مھارات جدیدة أو محسنة، نظراً للقوى العاملة الحالیة. ومن بین المسائل األساسیة 
التي یتعین معالجتھا، ضرورة تحسین نوعیة وتوجھ النُظم التربویة الوطنیة وإزالة عدم المواءمة بین مناھج التعلیم 
والمھارات التي یطلبھا سوق العمل. وبغیة معالجة عدم المواءمة ھذا، فإن حوالي ۲۰ بلداً طبق نھج االنتقال من 
المدرسة إلى العمل، بدعم من منظمة العمل الدولیة، قد استرعى االنتباه إلى ضرورة تحسین معلومات سوق العمل 

وتحلیل بیانات سوق العمل المتعلقة بالشباب، التي استُخدمت لتحقیق مختلف النتائج. 

الھدف ٥ 

۲۳٦. اعتمد المزید من البلدان استراتیجیات وطنیة لتعزیز نُھج االستثمار كثیف العمالة في برامج إعادة 
اإلعمار واالنتعاش، العامة منھا والخاصة. كما اتخذت بعض البلدان خطوات إلضفاء الطابع المؤسسي على النُھج 
ولتخصیص موارد أساسیة في المیزانیة لتنفیذھا. وتسارع استحداث فرص العمل الالئق في بلدان خارجة من 

األزمات، على الرغم من أّن مثل ھذه الفرص تبقى غیر كافیة. 

الھدف ٦ 

ً یعتد بھ في توسیع نطاق الحمایة االجتماعیة األساسیة. وكان  ۲۳۷. ما فتئت الدول األعضاء تحرز تقدما
المنتدى األفریقي الثاني للعمل الالئق بمثابة حافز إلطالق مجموعة من المبادرات بشأن تنفیذ أرضیة الحمایة 
االجتماعیة في أفریقیا. وھناك حاجة إلى تعاون أفضل بین مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومیة المسؤولة عن 

مجال العمل المھم ھذا. 

الھدف ۷ 

۲۳۸. حقق المزید من الدول األعضاء تقدماً في تحسین الحوار السیاسي بشأن فیروس نقص المناعة البشریة 
فیما بین طائفة واسعة من أصحاب المصلحة خارج قطاع الصحة، وكان من شأن ذلك أن شجع على ما یلي: اعتماد 
نھج أكثر شموالً إزاء مواجھة فیروس نقص المناعة البشریة؛ حصول الجمیع على الوقایة والرعایة والدعم في 
مكان العمل ومن خاللھ؛ االرتقاء بسبل حصول جمیع العمال في اإلقلیم على الوقایة والرعایة والدعم. غیر أنھ ال 

تزال ھناك حاجة إلى وضع آلیات أخرى للوصول إلى العاملین في االقتصاد غیر المنظم. 

الھدف ۸ 

ً في إضفاء الطابع المحلي على معاییر العمل من أجل تحسین حمایة  ۲۳۹. حقق المزید من البلدان تقدما 
العمال في مكان العمل. وھناك اتجاه نحو تحسین الحد األدنى لألجور وتفتیش العمل. غیر أّن نوعیة البیانات ونُظم 
ّأن غالبیة  ً عند تقییم التقدم المحرز في الحد من الحوادث واألمراض المھنیة. وبما  اإلبالغ ال تزال تطرح تحدیا
العمال یعملون في االقتصاد غیر المنظم، فإّن البلدان تبذل جھوداً إلرساء اآللیات وبناء قدرات العمال بغیة توسیع 

نطاق الحمایة لیشمل ھذا القطاع.  
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الھدف ۹ 

۲٤۰. لقد ساھمت المتطلبات الثالثیة المالزمة إلعداد البرامج القطریة للعمل الالئق واعتمادھا وتنفیذھا 
ً كبیراً في ما أُحرز من تقدم في مجال تعزیز الحوار االجتماعي وتحفیزه، وفي بعض الحاالت  ورصدھا، إسھاما

إنعاش آلیات الحوار االجتماعي. 

الھدف ۱۰ 

۲٤۱. استعرضت بلدان متزایدة العدد قوانین العمل لدیھا أو أدخلت بنوداً في تشریعاتھا، بما في ذلك القانون 
األساسي كالدستور، من أجل ضمان حقوق الحریة النقابیة والمفاوضة الجماعیة. ویبقى التحدي في كیفیة احترام تلك 

البنود وإنفاذھا على نحو فعال. 

الھدف ۱۱ 

۲٤۲. بُذل المزید من الجھود لتعزیز إضفاء الطابع المحلي على االتفاقیات المصدقة وتنفیذھا من خالل 
التشریعات وبناء القدرات وأدوات الدعم وخطط العمل وغیر ذلك من اآللیات. ویقر ھذا النھج المتكامل بالتحدیات 
الجمة التي تواجھھا بلدان عدیدة في سعیھا إلى تنفیذ ھذه االتفاقیات على نحو فعال، ویتصدى لھا. وقد جرى توسیع 

نطاق تلك الجھود لتشمل التدخالت المطلوبة لتطبیق االتفاقیات في االقتصاد غیر المنظم. 

الھدف ۱۲ 

۲٤۳. ُسجل تقدم كبیر مع قیام ۱۹ بلداً باعتماد خطة العمل بشأن مكافحة عمل األطفال رسمیاً، مقارنة مع بلد 
واحد في عام ۲۰۱۱. وینبثق ھذا اإلنجاز من واقع أّن الدول األعضاء مدعومة من برنامج إقلیمي مخصص ومن 

مشاریع وبرامج التعاون التقني في إطار البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال. 

الھدف ۱۳ 

ُ سجل تحسن  ۲٤٤. مقارنة مع ستة بلدان فقط كانت لدیھا تشریعات/ سیاسات و/أو برامج في عام ۲۰۱۱،
یعتد بھ مع إحراز ۱۷ بلداً إضافیاً تقدماً في مجال القضاء على كافة أشكال العمل الجبري بحلول عام ۲۰۱٥. 

الھدف ۱٤ 

۲٤٥. ُسجل تقدم في مجال التشریعات والسیاسات (مثالً، قانون المساواة في األجور واألحكام المتعلقة 
باألمومة والتشریعات الخاصة باإلعاقة). غیر أّن صغر حجم االقتصاد المنظم یعني أّن معظم العمال (والسیما 
النساء) ال یستفیدون من التقدم التشریعي والسیاسي في التشریعات المناھضة للتمییز. وتبقى الثغرة بین الجنسین 
واسعة، حیث تتركز غالبیة النساء في االقتصاد غیر المنظم. وال تزال النساء معرضات للتمییز بشكل غیر متناسب 
على المستوى االجتماعي واالقتصادي والسیاسي. وعلى الرغم من اعتماد سیاسات واعدة، إال أنھا ال تنفذ تنفیذا ً 

كام الً. 

الھدف ۱٥ 

۲٤٦. بالرغم من أّن بعض البلدان وضعت مبادرات إلضفاء السمة المنظمة على االقتصاد غیر المنظم، من 
المطلوب بذل قدر أكبر بكثیر من الجھود إلحداث فارق مھم في تحقیق مستوى النتائج المنشود. وتوصیة االنتقال من 
االقتصاد غیر المنظم إلى االقتصاد المنظم، ۲۰۱٥ (رقم ۲۰٤) التي اعتمدت مؤخراً، تعطي ما یلزم من الحوافز 
واإلرشاد للھیئات المكونة الثالثیة في أفریقیا من أجل تسھیل االنتقال من القطاع غیر المنظم. غیر أنّھ ینبغي لألثر 
اإلیضاحي اإلیجابي الذي ولدتھ ھذه المبادرات أن یشجع على االرتقاء بھا، وبالتالي تحسین حیاة المالیین من 

األشخاص العاملین. 
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الھدف ۱٦ 

۲٤۷. تنامت ھجرة الید العاملة من حیث الحجم واألھمیة في اإلقلیم. وأحرز تقدم على المستوى الوطني مع 
وضع سیاسات داعمة. كما أحرز تقدم على المستوى اإلقلیمي الفرعي (مثالً، اللجنة االقتصادیة ألفریقیا التابعة لألمم 
المتحدة، الجماعة االقتصادیة لدول غرب أفریقیا والجماعة اإلنمائیة للجنوب األفریقي) وعلى مستوى االتحاد 
األفریقي مع اعتماد البرنامج المشترك بشأن ھجرة الید العاملة. ومما ال شك فیھ أّن تنفیذ ھذا البرنامج سیسھل تحقیق 
أھداف برنامج العمل الالئق من أجل أفریقیا بشأن ھجرة الید العاملة. وال بد من استرعاء االھتمام على سبیل 
األولویة، لبناء قدرات كافة الھیئات المكونة على المستوى اإلقلیمي واإلقلیمي الفرعي والقطري، من أجل وضع 

وتنفیذ ورصد سیاسات وبرامج الھجرة العادلة.  

الھدف ۱۷ 

۲٤۸. تحسن توافر ونوعیة معلومات سوق العمل تحسناً كبیراً مع مرور الوقت. غیر أّن البلدان التي ال تتمتع 
بمثل ھذه المعلومات الجیدة ال تزال تتجاوز تلك التي تتمتع بنُظم فعالة لمعلومات سوق العمل. 

۲٤۹. ویقوم التحلیل الوارد أعاله بتسلیط الضوء على مختلف االتجاھات األساسیة بالنسبة إلى تنفیذ برنامج 
العمل على نحو فعال: 

أحرز تقدم بارز على المستویین االستراتیجي والسیاسي مع ارتفاع نسبة اعتماد سیاسات واعدة. غیر أّن   ■
عملیة التنفیذ ال تزال تطرح تحدیاً وال یترافق اعتماد السیاسات مع برامج معززة إلحراز تأثیر. وكان العدید 

من التدخالت أدنى من الحجم المطلوب لیحدث فارقاً ملموساً. 
على غرار ذلك، ال یؤدي تحسین التصدیق على االتفاقیات المصدقة وإضفاء طابع محلي علیھا إلى احترامھا   ■

وإنفاذھا على نحو فعال. 
بالنظر إلى أّن غالبیة العمال والنساء والشباب یعملون في االقتصاد غیر المنظم، فإنھم ال یستفیدون كثیراً من   ■
التقدم المحرز في مجال التشریعات والسیاسات. غیر أن ھناك اتجاھاً إیجابیاً نحو االنتقال إلى السمة المنظمة 
نظراً أّن البلدان تبذل جھوداً لوضع وإرساء اآللیات وبناء قدراتھا للوصول إلى العاملین في القطاع غیر 

المنظم، وتقدیم الدعم والحمایة لھم. 

تنفیذ برنامج عمل طموح   ۲-٤

۲٥۰. كان ھناك إقرار بأّن برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥، منذ نشأتھ، مشروع 
طموح. وكما ھو مشار إلیھ في استنتاجات االجتماع اإلقلیمي األفریقي الحادي عشر، "یضع برنامج العمل الالئق 
في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥ أھدافا طموحة لجمیع الھیئات المكونة لمنظمة العمل الدولیة وللمكتب." غیر أّن 
االستنتاجات أوصت باعتماد "أسلوب منھجي وقائم على مبدأ خطوة بخطوة سیتمخض عن النتائج". ویترتب على 
ذلك ترجمة األھداف إلى إنجازات قصیرة ومتوسطة وطویلة األجل واعتماد إطار زمني واقعي لتحقیقھا. ویتطلب 
تطبیق برنامج العمل ما یلي: آلیة تنفیذ فعالة؛ خط أساس مجٍد لقیاس التقدم؛ تصنیف وفق خطوات مقررة مسبقاً 
وسھلة الفھم وقادرة على التعبئة؛ تنقیح األھداف لجعلھا قابلة للقیاس. وھذه شروط مسبقة لتحقیق ھذه الرؤیة 
التحویلیة على نحو فعال. ومن المتوقع أن تقدم البرامج القطریة للعمل الالئق مثل ھذا األساس التشغیلي. لھذا، جعلت 
االستنتاجات عملیة وضعھا محددة زمنیاً (۲۰۰۹) لضمان أن تبدأ جمیع البلدان في الوقت المحدد. بید أّن ھذه النتائج 
تبیّن أّن أھداف برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥ تحققت بفضل الملكیة الفعالة للبرنامج على 

المستوى الوطني وجھود منظمة العمل الدولیة وإسھاماتھا ودعم شركاء التنمیة. 
 

ً
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توصیات استراتیجیة بشأن المضي قدم اً   -٥

 

إعادة اتساق أھداف برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥   ۱-٥
مع مجاالت األولویة الرئیسیة إلعالن وخطة عمل االتحاد األفریقي  

بشأن العمالة والقضاء على الفقر وتحقیق التنمیة الشاملة 

۲٥۱. یتمثل أحد أكثر الشواغل تكراراً بشأن برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥، في 
الطبیعة الطموحة ألھدافھ. فلقد كانت أھداف البرنامج المعلن عنھا في عام ۲۰۰۷ طموحة بشكل مفرط، نظراً 
لإلطار الزمني واالفتقار إلى القدرات المؤسسیة والبشریة المالئمة وقلة الموارد المخصصة لتحقیق النتائج 
المنشودة. وبما أّن الدول األعضاء األفریقیة في منظمة العمل الدولیة والھیئات المكونة تفكر في برنامج العمل الالئق 
لما بعد عام ۲۰۱٥، ینبغي تكریس المزید من االنتباه لجعل أھداف برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-
۲۰۱٥ أیسر معا لجة. ذلك أن إلزام جمیع الدول األعضاء بتحقیق األھداف التسعة بحلول عام ۲۰۱٥ كان أمراً غیر 
عملي۳۰. وكان من شأن االلتزام المذكور أن حّول تلك األھداف التسعة ضمنیاً إلى أولویات وطنیة، بالرغم من أّن 
البلدان لم تجعلھا عملیاً من أولویاتھا، مثالً في برامجھا القطریة للعمل الالئق، إال إذا اعتُبر ھدف محدد من أھداف 

برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥ بمثابة أولویة وطنیة. 
ّإن إعالن وخطة عمل االتحاد األفریقي بشأن العمالة والقضاء على الفقر وتحقیق التنمیة الشاملة لعام   .۲٥۲
۲۰۱٥، اللذین اعتمدھما رؤساء الدول األفریقیة في كانون الثاني/ ینایر ۲۰۱٥، یشكالن أساساً  فعاالً لترسیخ الدعم 
الذي تقدمھ منظمة العمل الدولیة إلى نتائج العمل الالئق في أفریقیا. ویحدد اإلعالن ستة مجاالت رئیسیة ذات أولویة 
لتعزیز تحقیق البرنامج القاري للعمل الالئق للفترة ۲۰۱٥-۲۰۲٤، ال سیما: "۱" الریادة السیاسیة والمساءلة 
واإلدارة السدیدة؛ "۲" العمالة من أجل الشباب والنساء؛ "۳" الحمایة االجتماعیة واإلنتاجیة للنمو الشامل والمستدام؛ 
"٤" مؤسسات سوق العمل الشاملة والفعالة؛ "٥" ھجرة الید العاملة والتكامل االقتصادي اإلقلیمي؛ "٦" الشراكة 
وحشد الموارد. إنھا المسائل الرئیسیة التي حددھا ھذا االستعراض لمزید من الدعم واإلجراءات. باإلضافة إلى ذلك، 
في كانون الثاني/ ینایر ۲۰۱٥، طلب رؤساء الدول والحكومات األفریقیون من منظمة العمل الدولیة، إلى جانب 
مصرف التنمیة األفریقي واللجنة االقتصادیة ألفریقیا التابعة لألمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وغیرھا 
من الشركاء الدولیین الرئیسیین، "وضع برنامج من خمس سنوات لضمان تنفیذ اإلعالن وخطة عملھ وآلیة 
متابعتھ". وبالتالي، فإن الدعم المقدم إلى ھذا البرنامج القاري الذي اعتمده رؤساء الدول، سوف یولّد بدوره دعما لھ 
األولویة لصالح تحقیق نتائج العمل الالئق المرتبطة بما یلي: عمالة الشباب؛ الحمایة االجتماعیة؛ ھجرة الید العاملة 
وإدارة سوق العمل، باعتبارھا مواضیع أساسیة. كما سیقدم دعم إضافي لمنح اإلمكانیات لمجاالت األھمیة الرئیسیة 
من قبیل الشراكة وحشد الموارد. ومن شأن ذلك أن یكون خطوة أولیة في إعادة التفكیر بأوجھ التآزر واالتساق 

االستراتیجیة والبرنامجیة والمؤسسیة بین مفوضیة االتحاد األفریقي ومنظمة العمل الدولیة.    

تعزیز تجربة تنفیذ برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة   ۲-٥
۲۰۰۷-۲۰۱٥ في برنامج التنمیة المستدامة لعام ۲۰۳۰ 

۲٥۳. كان برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥ تجربة تعل ّم ینبغي لمنظمة العمل الدولیة 
ولھیئاتھا المكونة االستناد إلیھا. وبالتالي، ینبغي لمنظمة العمل الدولیة أن تقوم بما یلي: 

____________ 
۳۰   كانت "جمیع الدول األفریقیة" ملزمة بتحقیق تسعة من أصل ۱۷ ھدفا بحلول عام ۲۰۱٥. 

 

 

 

 

 

ً

ً

ً
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إشراك الدول األعضاء وھیئاتھا المكونة في مسعى تقاسم الخبرات بشأن تنفیذ برنامج العمل الالئق في أفریقیا   ■
ّتوج في قاعدة معارف مشتركة. وینبغي أن تتمحور ھذه المنصة  للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥، وھو ما من شأنھ أن ی
حول أھداف التنمیة المستدامة واألھداف الواردة في إعالن وخطة عمل االتحاد األفریقي بشأن العمالة 
والقضاء على الفقر وتحقیق التنمیة الشاملة، مع الدروس المستمدة من تنفیذ أھداف برنامج العمل الالئق في 

أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥. 
استخدام خبرتھا في تعزیز برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥ وخبرة ھیئاتھا المكونة من   ■
أجل وضع برنامج دعم تتجلى فیھ النُھج الفعالة المفضیة إلى تحقیق األھداف المسجلة. ومن شأن مثل ھذا 
النھج القائم على البراھین والخبرات، استناداً إلى العوامل التي سھلت أو أعاقت التقدم خالل المرحلة ۲۰۰۷-

۲۰۱٥، أن یساعد الدول األعضاء على تذلیل العقبات المماثلة أمام تقدمھا نحو تحقیق برنامج العمل الالئق. 
سد الثغرات في آلیات رصد تنفیذ برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥ من خالل تحسین   ■

آلیات وأدوات مناسبة لقیاس التقدم المحرز واتخاذ التدابیر التصحیحیة. 

التنفیذ الفعال للبرنامج القطري للعمل الالئق كمحرك رئیسي    ۳-٥
لدعم برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥ 

۲٥٤. على نحو ما أوصى بھ االجتماع اإلقلیمي األفریقي الحادي عشر الذي انعقد في عام ۲۰۰۷، یمثل 
البرنامج القطري للعمل الالئق المحرك الرئیسي للدعم الذي تقدمھ منظمة العمل الدولیة لتنفیذ برنامج العمل الالئق 
ً ال  في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥. ویرتبط تحقیق برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥ ارتباطا
انفصام فیھ بالتنفیذ الفعال للبرامج القطریة للعمل الالئق. وقد حدد االستعراض عدداً من التدابیر التي یتعین وضعھا 
موضع التنفیذ لتعزیز المساھمة الفعالة للبرامج القطریة للعمل الالئق في تحقیق أھداف برنامج العمل الالئق في 

أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥. وھذه التدابیر ھي التالیة: 
وضع استراتیجیة لحشد الموارد من أجل البرامج القطریة للعمل الالئق؛   (۱)

انتھاز الفرصة التي تقدمھا عملیات استعراض البرامج القطریة للعمل الالئق من أجل جعلھا تتسق على نحو   (۲)
استراتیجي مع االستراتیجیات اإلنمائیة الوطنیة؛ 

تعزیز اآللیة المؤسسیة لإلشراف على تنفیذ نتائج البرامج القطریة للعمل الالئق ورصدھا مع تخصیص   (۳)
الموارد المناسبة؛ ال ینبغي للھیئات المكونة الثالثیة أن تدفع إلى وضع البرامج القطریة للعمل الالئق فحسب، 

بل علیھا أیضاً أن تقود آلیات تنفیذ ورصد البرامج القطریة؛  
تقویة الشراكة االستراتیجیة حول تنفیذ البرامج القطریة للعمل الالئق، السیما في إطار عمل األمم المتحدة   (٤)

للمساعدة اإلنمائیة، لتلبیة احتیاجات الدعم وسد الثغرات المالیة؛ 
تنفیذ برنامج تكمیلي لبناء القدرات لصالح مختلف فئات أصحاب المصلحة، حسب مقتضى الحال؛   (٥)

تعزیز تشغیل نظام الرصد/ التقییم وتطویر أدوات لإلبالغ؛   (٦)
تسھیل نشر المعلومات وتقاسمھا من خالل منصات التبادل؛   (۷)

وضع آلیة لإلبالغ عن تنفیذ البرامج القطریة للعمل الالئق بھدف ضمان التوصل إلى أقصى عدد من   (۸)
المخرجات لتحقیق النتائج المنشودة. 

اعتماد بطاقة نتائج مواصفات برامج العمل الالئق    ٥-٤
وتوسیع نطاق استخدامھا 

۲٥٥. یمكن للمكتب أن یعزز ویدعم الدول األعضاء في اعتماد مواصفات لبرنامج العمل الالئق وعرضھا 
سنویاً، بما یتمشى مع بطاقة نتائج أھداف التنمیة المستدامة. وینبغي أن تتسق المواصفات القطریة مع أھداف التنمیة 
المستدامة ومع مؤشرات العمل الالئق المستمدة من إعالن وخطة عمل االتحاد األفریقي بشأن العمالة والقضاء على 
الفقر وتحقیق التنمیة الشاملة. ومن شأن ھذه المقاییس أن تكون أداة فعالة لتقییم ومقارنة أداء البلدان، ولتقاسم 

الخبرات والممارسات الجیدة. كما یمكنھا أن توفر الحافز لتسریع وتیرة تطویر نظم معلومات سوق العمل. 
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مسائل متعلقة بحجم البرامج في تحقیق األھداف الطموحة    ٥-٥
لبرنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥ 

۲٥٦. من أجل تسھیل عملیة االرتقاء، ھناك حاجة لما یلي: 
جھود حثیثة تبذلھا الدول األعضاء لتجاوز المشاریع الفردیة الممولة من الجھات المانحة وصوالً إلى تنفیذ   ■

مختلف األطر السیاسیة على المستوى الوطني؛ 
تعزیز تركیز منظمة العمل الدولیة على الملكیة الوطنیة للبرامج والمشاریع وبناء القدرات، فضالً عن إعادة   ■
توجیھ منظمة العمل الدولیة من أجل تعاون أفضل في وضع البرامج، مما یؤدي إلى برامج شاملة وتحویلیة 

من قبیل البرنامج المشترك بشأن ھجرة الید العاملة. 

مواءمة سیاسات/ خطط عمل سلیمة مع آلیات تنفیذ فعالة   ٥-٦

۲٥۷. على الرغم من وجود سیاسات وخطط عمل جیدة جداً، ھناك تنفیذ سیئ في الكثیر من البلدان. وال بد 
من القیام بما یلي: 

على الدول األعضاء أن تضع/ تعتمد مبادئ توجیھیة واضحة لتنفیذ السیاسات العامة وتعزیز التنسیق   ■
والتعاون المشترك بین القطاعات بشأن مسائل العمل الالئق؛ 

على المكتب أن یولي اھتماماً أكبر لبناء قدرات الھیئات المكونة من أجل تنفیذ السیاسات العامة تنفیذاً فعاالً.   ■

تعزیز توفیر الموارد محلی اً لتحقیق نتائج مستدامة    ۷-٥
للعمل الالئق على المستوى الوطني 

ٍ كاف. وال بد للھیئات المكونة  ۲٥۸. تبقى مبادرات كثیرة للبرامج القطریة للعمل الالئق غیر ممولة بشكل
الوطنیة من أن تزید التمویل لصالح نتائج العمل الالئق المتفق علیھا، وال بد لمنظمة العمل الدولیة من أن ترسي آلیة 
فعالة لدعم الجھود المبذولة على المستوى القطري. ومن شأن عدم كفایة تمویل الوزارات الرئیسیة المسؤولة عن 
معالجة أھداف برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥، أن یقوض الجھود المبذولة لتحقیق نتائج 
وطنیة یعتد بھا. وقد تفاقمت ھذه الحالة بفعل ضعف االستراتیجیات الرامیة إلى حشد الموارد على المستویین 
الوطني واإلقلیمي. وتعترف الھیئات المكونة الوطنیة ومنظمة العمل الدولیة على السواء بضرورة االرتقاء بحشد 
الموارد من أجل تنفیذ البرامج القطریة للعمل الالئق. ویشكل حشد الموارد على المستویین المحلي واإلقلیمي مجاالً 
تحتاج فیھ منظمة العمل الدولیة وھیئاتھا المكونة إلى مزید من التعزیز. والدعم الذي یقدمھ المكتب اإلقلیمي في 
ّسھل عملیة حشد الموارد من جانب  مجال وضع برامج قطریة للعمل الالئق ووثائق مشاریع ذات نوعیة جیدة، 

البلدان. ولكن، ال یزال یلزم القیام بالمزید لتحقیق ما یلي: 
تعزیز قدرات الھیئات المكونة وموظفي منظمة العمل الدولیة على حشد الموارد لضمان توافر الموارد   ■
الكافیة لتنفیذ البرامج القطریة للعمل الالئق ومشاریع التعاون التقني المتسقة مع برنامج العمل الالئق في 

أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥. 
التخلص من االزدواجیة بشأن التعمیم. ھناك فجوة بین اإلرادة السیاسیة المتنامیة والتزام قادة القارة بتعمیم   ■
العمالة والعمل الالئق في استراتیجیاتھم الخاصة بالحد من الفقر وعملیات تخصیص المیزانیات من أجل تنفیذ 
نتائج برنامج العمل الالئق في أفریقیا للفترة ۲۰۰۷-۲۰۱٥. ویتعین على مثل ھذا االلتزام أن یكون متسقاً مع 

تخصیص الموارد. 
التركیز بشكل أكبر على حشد الموارد من أجل تبیان جدوى األدوات التقنیة والمنھجیات التقنیة لمنظمة العمل   ■

الدولیة قبل السعي إلى إقناع الحكومات باستثمار مواردھا الخاصة. 
تعزیز االتجاه الناشئ في التمویل اإلنمائي المحلي، وھو عبارة عن ترتیب تقوم بموجبھ بعض الحكومات   ■
بتوفیر موارد محلیة للمساعدة التقنیة لمنظمة العمل الدولیة، ال سیما من أجل برامج االستثمار كثیفة العمالة. 

وقد تبین أّن ذلك یعزز استدامة نتائج العمل الالئق وینبغي تشجیعھ. 
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	٥-٥	مسائل متعلقة بحجم البرامج في تحقيق الأهداف الطموحة لبرنامج العمل اللائق 
في أفريقيا للفترة ٢٠٠٧-٢٠١٥

	٥-٦	مواءمة سياسات/ خطط عمل سليمة مع آليات تنفيذ فعالة
	٥-٧	تعزيز توفير الموارد محلياً لتحقيق نتائج مستدامة للعمل اللائق على المستوى الوطني

	المراجع



