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 منظمة العمل الدولية

 

 األفريقي الرابع عشراالجتماع اإلقليمي 
 AFRM.14/D.4(Rev.) الوثيقة:  2019كانون األول/ ديسمبر  6-3أبيدجان، كوت ديفوار، 

  

 ان ـالن أبيدجــإع

 ة: ـة االجتماعيـاً بالعدالـي قدمـالمض
 أفريقيارسم معالم مستقبل العمل فـي 

 اإلمكانات من أجل مستقبل عمل كامل تحقيق 
 يترافق مع العدالة االجتماعية

اإلقليمي  االجتماعبلداً أفريقياً، المشاركين في  49 المندوبين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال منإّن 

في  2019ديسمبر كانون األول/  6إلى  3المنعقد من  ،لمنظمة العمل الدولية األفريقي الرابع عشر

 الذي يتزامن ،2019لمنظمة العمل الدولية  الذكرى المئويةب عام االحتفال في أبيدجان، كوت ديفوار،

 ً يرمي  بهدف صياغة إطار إقليمي اإلقليم،منظمة العمل الدولية في  لوجودالذكرى الستين  مع إحياء أيضا

ً إلى تحقيق ا كامل إمكاناتإطالق  إلى مع يترافق قبل عمل مست ورسم معالملشامل لنمو اأفريقيا سعيا

 ؛العدالة االجتماعية

تمر العمل الدولي في ، الذي اعتمده مؤمستقبل العملمن أجل ل الدولية منظمة العممئوية إعالن  نّ أبون إذ يذّكر

 يوفّر خارطة، 2019سبتمبر أيلول/ مة لألمم المتحدة في الجمعية العا أقرتهو 2019 هيونيحزيران/ 

 ؛إقليمي برنامجمن أجل طريق 

االتحاد  وبرنامج أهداف التنمية المستدامة بحيث تتحققتسريع العمليات التحويلية  من بدال بأنه  ونوإذ يقرّ 

 ؛القارة األفريقيةفي منطقة التجارة الحرة و 2063 لعام األفريقي

في النمو االقتصادي والحد من الفقر ومتوسط األجور بالقيم الحقيقية ومتوسط قد تحققت تحسنات بأن  نوإذ يسلموّ 

مليار  1.3 البالغين المفعمين بالحيوية واسعة من السكان الشباب نسبةبأفريقيا مستويات التعليم. وإذ تتمتع 

 ؛فإن اإلمكانات أمام زيادة النمو تزخر بالوعود ،فيها الموارد الطبيعيةوبوفرة نسمة 

ما زال هناك مواطن قلق جسيمة نظراً إلى تزايد أوجه انعدام المساواة والبطالة  بأنه مع ذلك، يسلمّون إذو

وعمل  التدريبوال بالعمل وال ب التعليمغير الملتحقين بوالشباب والبطالة الجزئية والسمة غير المنظمة 

الفقراء ة والثغرات بين الجنسين والسديد الثغرات في اإلدارةو والعمل الجبري واالتجار بالبشر األطفال

والهجرة من األرياف إلى المدن على نحو ال طاقة على  وضعف تغطية الحماية االجتماعيةالعاملين 

 ؛استمراره

 ؛اً للتنمية المستدامة في الوقت الحاضر وفي المستقبلجسيمتهديداً يمثل تغير المناخ  بأن إذ يقّرونو

ً من خالل تقتضي مواجهة التحديات اإلنمائية بأن وإذ يقّرون جميع  فيقيمة مضافة  استحداث تحوالً هيكليا

حشد الموارد المحلية واالستثمار في اقتصاد  وكذلكالقطاعات الكبرى من الزراعة والتصنيع والخدمات 

 ؛الرعاية وتحسين اإلنتاجية

ينبغي أن تتسم بالديمقراطية بوصف ذلك مسألة ذات  السديدة في منظمة العمل الدولية اإلدارةبأن  ونروإذ يذكّ 

 ،أولوية، عن طريق ضمان تمثيل عادل لجميع األقاليم وإرساء مبدأ المساواة فيما بين الدول األعضاء

من عام ألفين وتسعة عشر، هذا اإلعالن الذي سيسمى  ديسمبرمن كانون األول/  السادسفي هذا اليوم  ونيعتمد

 إعالن أبيدجان. 
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 بلورة معالم برنامج أفريقي للعمل الالئق: األولويات

سترتكز فريقيا أ إلقليماألولويات الرئيسية  فإنّ ، مستقبل العمل من أجلاإلنسان  المتمحور حولإلى النهج  اً استناد .1

 وعليه، فإننا نلتزم بما يلي: .إعالن المئوية على

ية المهارات والسبل التكنولوجية واإلنتاجية من أجل واقعة لشباب أفريقيا، وتنم حقيقة جعل العمل الالئق )أ(

 ً ً إلى في أفريقيا مستقبل أكثر إشراقا وتحويل االقتصاد غير المنظم واالقتصاد الريفي في أفريقيا سعيا

تحقيق العمل الالئق واحترام معايير العمل الدولية وتعزيز الحوار االجتماعي وضمان المساواة بين 

 الجنسين. 

 ، من خالل اآلتي:قدرات جميع األشخاص كي يستفيدوا من الفرص المتاحة في عالم عمل متغيرتعزيز  (ب)

إعادة اكتسابها المهارات واكتساب ستثمار في رأس المال البشري من خالل تقوية التعليم واال "1"

التي تساعد من الوظائف لالستفادة من التكنولوجيا واألنواع الجديدة  المتواصلوالتعلم واالرتقاء بها 

 ؛على خلقها

 ؛المساواة بين الجنسين والتمييز انعداممعالجة  "2"

ً  تغطية حماية اجتماعيةنطاق  توسيع "3"  ؛مستدامة، توسيعاً تدريجيا

دعم دور القطاع الخاص باعتباره مصدراً رئيسياً للنمو االقتصادي وخلق فرص العمل من خالل  "4"

والمنشآت المستدامة، ال سيما المنشآت المتوسطة والصغيرة تشجيع بيئة مؤاتية لتنظيم المشاريع 

وبالغة الصغر، وكذلك التعاونيات واالقتصاد االجتماعي والتضامني، من أجل توليد العمل الالئق 

  ؛والعمالة المنتجة وتحسين مستويات المعيشة للجميع

 ؛عامة ذات الجودةدعم دور القطاع العام بوصفه صاحب عمل ذا شأن ومقدماً للخدمات ال "5"

 ؛ذات الوضع الهشفي البلدان  هادفة تدخالت "6"

للجميع، والتركيز بصورة خاصة على الشباب  فرص العمل الالئق والعمالة المنتجةاستحداث  "7"

  ؛وغيرهم من المجموعات المعرضة للتمييز والنساء والمعوقين

 ؛تشجيع تنظيم المشاريع "8"

 ؛لصالح الشباب حرية لالبتكار والتجربة وإسماع الصوت والتمثيل والحقوق ضمان "9"

السعي حثيثاً إلى إيجاد بيئة مالئمة للحوار االجتماعي العابر للحدود، وتعزيزه حيثما يقتضي الحال،  "10"

 ؛لعمال المستضعفين في سالسل التوريد واإلمداد العالميةل بما في ذلكمن أجل تدعيم العمل الالئق 

مع ، والسياسة االجتماعية بشأن المنشآت متعددة الجنسيةالمبادئ الثالثي مواصلة الترويج إلعالن  "11"

 .التشديد بقوة على دعم الهيئات المكونة الثالثية

 ، من خالل:مؤسسات العمل من أجل ضمان الحماية المناسبة لجميع العمالفعالية تقوية  (ج)

 ؛اعي والهيكل الثالثي وتحسين اإلنتاجية وإدارة العملتعزيز مؤسسات الحوار االجتم "1"

تأكيد من جديد على استمرار جدوى عالقة االستخدام بوصفها وسيلة لتوفير اليقين والحماية ال "2"

 ؛القانونية للعمال

تمشياً مع توصية االنتقال من  لتحقيق االنتقال إلى السمة المنظمة، وشاملة ضمان إجراءات فعالة "3"

 ؛(204)رقم  2015صاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم، االقت
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واحترام  ،معايير العمل الدولية باالستناد إلى وإجراءات العمل قوانين ولوائحوتحديث تعزيز  "4"

 ؛المبادئ والحقوق األساسية في العمل وإنفاذوتعزيز 

 ؛هجرة اليد العاملةلعادلة وفعالة  إدارةعزيز ت "5"

 .الضلوع في الحوار االجتماعي على جميع المستوياتتعزيز قدرة الشركاء االجتماعيين على  "6"

والمختارة بحرية وبالعمالة الكاملة والمنتجة  ينوالمستدام ينوالشامل ينالنمو االقتصاديالتنمية والنهوض ب )د(

 والعمل الالئق للجميع، من خالل:

 ؛واألمن الغذائي لزراعة واالقتصادات الريفيةتسهيل تعزيز التحول الهيكلي مع التركيز على ا "1"

 ؛تعزيز اإلنتاجية "2"

 ؛تانتحسين ظروف العمل بما في ذلك السالمة والصحة المهني "3"

 ؛الصغيرة والمتوسطة المنشآتللمؤسسات المستدامة، بما في ذلك المؤاتية حسين البيئة ت "4"

 ؛تعزيز التعاونيات واالقتصاد االجتماعي والتضامني "5"

 نتقال العادل.األخضر واال الموّجه نحو االقتصاد تشجيع النمو "6"

مفوضية االتحاد األفريقي ، وال سيما المؤسسات في أفريقياومنظمة العمل الدولية بين عزيز أوجه التآزر ت (ه)

األفريقي اإلقليمي العمل )المركز إدارة الثالثة على تدريب الاالقتصادية اإلقليمية ومراكز  والجماعات

 هاألنالعمل والمركز العربي إلدارة العمل والتشغيل(، اإلقليمي إلدارة األفريقي  إلدارة العمل والمركز

ً داعم اً دور تؤدي  .في أفريقياالعمل الالئق  في برنامجولوية ذات األمجاالت الفي تنفيذ  ا

 وقت العملحان 

 الهيئات أن يزود، نطلب من المكتب اإلقليمي األفريقي الخامس عشر االجتماعالتي تفصلنا عن الفترة  في .2

عرض على ت  وضع خطة تنفيذ  عن طريق ،تحقيق األولويات المذكورة أعالهمن أجل المكونة بالدعم المعزز 

 ستتضمن خطة التنفيذ ما يلي:و (.2020مارس لمجلس اإلدارة )آذار/  338الدورة 

 الستحداث بيئة مؤاتية للمنشآت المستدامة؛ وضع إجراءات محددة وملموسة )أ(

 تدابير من أجل تعزيز نمو اإلنتاجية؛ )ب(

 إرشاد سياسي شامل ودعم تقني لتطوير المهارات؛ )ج(

ً مع  )د( توصية التدابير شاملة إلزالة الحواجز السياسية والتنظيمية التي تعيق تحقيق السمة المنظمة، تمشيا

 وتعزيز القدرة على التنافس واستدامة المنشآت في القطاع المنظم؛ 204رقم 

 تدابير شاملة لتوسيع تغطية الحماية االجتماعية توسيعاً تدريجياً؛ (ه)

 تدابير لمعالجة انعدام المساواة بين الجنسين والتمييز؛ )و(

 ال عادل؛تدابير شاملة من أجل انتق )ز(

 بناء قدرات الشركاء االجتماعيين؛ )ح(

 العمل الالئق والحد من أوجه انعدام المساواة. )ط(
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لمجلس إدارة مكتب  338إلى اجتماع خاص للمجموعة الثالثية األفريقية في بداية الدورة  تنفيذخطة السوف تقدَم  .3

 (.2020العمل الدولي )آذار/ مارس 

 ، حسب مقتضى الحال.دارةاإلمن الوثيقة التي ستقدم إلى مجلس  ستكون الخطة المعتمدة جزءاً  .4

على هامش الدورة الرابعة للجنة التقنية الخاصة  2021من المزمع إجراء استعراض منتصف المدة في عام  .5

 بشأن التنمية االجتماعية والعمل واالستخدام، المقرر عقدها في إسواتيني.

 تقريراً عن تنفيذ الخطة ليستعرضه االجتماع اإلقليمي األفريقي الخامس عشر.سوف يعد المكتب  .6
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