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 فريقيااللجنة االقتصادية أل
  لجنة الخبراء

  االجتماع اخلامس والثالثون
 

 االتحاد األفريقي 
 لجنة الخبراء
  االجتماع الثاين

 للجنة االتحاد التاسعةتركة ـالمش االجتماعات السنوية
دية ة والنقـؤون الماليــاألفريقي الفنية المتخصصة للش

دية ادي، ومؤتمر اللجنة االقتصاـوالتخطيط والتكامل االقتص
ية والتنمية االقتصاد وزراء المالية والتخطيطلألفريقيا 
  األفريقيين

   اجتماع لجنة الخبراء
  ٢٠١٦نيسان/أبريل ٢-آذار/مارس ٣١أديس أبابا، 

    

  

 
تنفيذ " ورقة المعلومات أساسية حول بند جدول األعمال

وات األولوية للسن المجموعات االقتصادية اإلقليمية للبرنامج ذي
الخمس األولى حول العمالة والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية 

  "الشاملة

  مقدمة

، ٢٠١٥اعتمد مؤمتر رؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقي، يف يناير 
اإلعالن وخطة العمل حول العمالة والقضاء على الفقر وحتقيق التنمية الشاملة، مع 

اص نفسه، اعتمد أيضا إطار الشراكة بني القطاعني العام واخلآلية املتابعة. ويف السياق 
حول العمالة والقضاء على الفقر، والربنامج املشرتك بني االحتاد األفريقي ومنظمة 
العمل الدولية واملنظمة الدولية للهجرة واللجنة االقتصادية ألفريقيا بشأن هجرة اليد 

م أفريقيا والذي انضم إليه برنامج األم العاملة، واحلكم من أجل التنمية والتكامل يف
  .املتحدة اإلمنائي مؤخرا
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  ٦-يكرر اإلعالن بعض التوجهات االسرتاتيجية الواردة يف القرار الم
عن االجتماع السنوي املشرتك الثالث ملؤمتر االحتاد األفريقي لوزراء االقتصاد  الصادر

واملالية ومؤمتر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية 
  .٢٠١٠يف ليلوجنوي، مالوي، مارس 

  أهم خصائص البرنامج الخمسي ذي األولوية 

لعمل حول ستة جماالت ذات أولوية رئيسية متت هيكلة اإلعالن وخطة ا
  :أقرها املؤمتر وهي

  القيادة السياسية، واملساءلة واحلكم الرشيد؛  -١
 عمالة الشباب والنساء؛  -٢
احلماية االجتماعية واإلنتاجية من أجل حتقيق النمو املستدام  -٣

  والشامل؛
 مؤسسات سوق العمل اليت تعمل جيدا والشاملة؛   -٤
  العاملة والتكامل االقتصادي اإلقليمي؛هجرة اليد   -٥
  الشراكات وتعبئة املوارد  -٦

من أجل تسهيل تنفيذ وثائق السياسات املذكورة بفعالية، بناء على طلب 
من مؤمتر االحتاد األفريقي، طُلب من مفوضية االحتاد األفريقي، بالتعاون مع منظمة 

لى مج مخسي ذي أولوية بناء عالعمل الدولية وغريها من الشركاء الدوليني وضع برنا
اجملاالت ذات األولوية الرئيسية الستة. ووفقا لذلك، عينت املفوضية جمموعات عمل 
مواضيعية لتغطية كل من اجملاالت الرئيسية ذات األولوية وإعداد املخطط العام للربنامج 
من عشر صفحات، حتتوي على النتائج املتوقع حتقيقها يف إطار كل من اجملاالت 
الستة. ومتت املوافقة على اخلطوط العريضة لإلعداد ضمن برنامج متكامل يغطي فرتة 
مخس سنوات، خالل الدورة العادية األوىل للجنة الفنية املتخصصة لالحتاد األفريقي 

. مث أقرت يف وقت الحق ٢٠١٥للتنمية االجتماعية والعمل يف أديس أبابا يف أبريل 
 كومات يف جوهانسربج، جنوب أفريقيا يف يونيومن قبل مؤمتر رؤساء الدول واحل

. ويعترب الربنامج اخلمسي ذو األولوية إطارا مشرتكا يتضمن أهدافا وغايات ٢٠١٥
  .٢٠٣٠وأجندة  ٢٠٦٣ذات صلة للخطة العشرية األوىل لتنفيذ أجندة 

يف االعتبار سياسات االحتاد البرنامج الخمسي ذو األولوية ويأخذ 
 مثل الربنامج املعين بتطوير االقتصاد غري الرمسي، وخطة احلماية األفريقي ذات الصلة

االجتماعية لالقتصاد غري الرمسي والعمال الريفيني، ونظم معلومات سوق العمل 
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 املنسقة وإطار التنسيق، وأجندة اإلنتاجية ألفريقيا واملبادرة املشرتكة بني االحتاد األفريقي
ل لعمل الدولية واللجنة االقتصادية ألفريقيا حو والبنك األفريقي للتنمية، ومنظمة ا

  عمالة الشباب.

وأجندة  ٢٠٦٣البرنامج ذو األولوية للسنوات الخمس األولى وأجندة 
٢٠٣٠  

يرتجم الربنامج ذو األولوية للسنوات اخلمس األوىل بشأن العمالة والقضاء 
األهداف واجملاالت و  على الفقر وحتقيق التنمية الشاملة إىل أفعال اسرتاتيجية للتطلعات
. ومن املتوقع ٢٠٦٣ذات األولوية ذات الصلة للخطة العشرية األوىل لتنفيذ أجندة 

حتقيق "أفريقيا مزدهرة على أساس النمو الشامل والتنمية املستدامة" من خالل ارتفاع 
مستوى املعيشة، ونوعية احلياة والرفاهية للجميع"، من خالل ضمان" الدخل، 

  ." مل الالئقوالوظائف والع

للتنمية املستدامة، وال سيما أهدافها اإلمنائية  ٢٠٣٠تتماشى هذه مع أجندة 
دف إىل القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان (اهلدف  املستدامة )، ١اليت 

وتشجيع النمو االقتصادي املستمر والشامل واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة 
) واحلد من عدم املساواة داخل البلدان وفيما بينها (اهلدف ٨ والعمل الالئق (اهلدف

بشأن  ٢٠٣٠). وتضم أهداف التنمية املستدامة أيضا القضايا املواضيعية ألجندة ١٠
اتساق السياسات واملؤسسات، والشراكات بني أصحاب املصلحة املتعددين، ورصد 

  .وحماسبة البيانات

لعمالة الشامل واملستدام، إىل جانب زيادة امت تناول احلاجة إىل تعزيز التصنيع 
الصناعية بشكل كبري، ووصول املشاريع الصغرية واملتوسطة إىل اخلدمات املالية 

. ٩وادماجها األقوى يف سالسل القيمة واألسواق، يف هدف التنمية املستدامة رقم 
التنمية  يسعى هدف إن هجرة وتنقل العمالة اآلمن واملنظم واملنتظم واملسؤول هي ما

  .إىل تسهيله ١٠املستدامة 

  االستراتيجية الخمسية للبرنامج ذي األولوية

ينص الربنامج يف إطار كل جمال من اجملاالت ذات األولوية الرئيسية، على 
  .النتائج املتوقع حتقيقها خالل مدة مخس سنوات
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   شيد: القيادة السياسية والمساءلة والحكم الر ١المجال ذو األولوية الرئيسية 

يتمثل اهلدف العام يف ضمان القيادة التحويلية  :حيدد أربع نتائج يراد إجنازها     
الالزمة، وااللتزام، وال سيما على أعلى املستويات السياسية والشمولية وتعزيز ثقافة 

جملال ا الرصد والتقييم يف جماالت العمل والعمالة واحلماية االجتماعية. وسيتحقق ذلك
  من خالل ما يلي: ذو األولوية الرئيسية

يتجلى تحسين مساءلة مفوضية االتحاد األفريقي، والمجموعات    - ١
االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء بقوة أكبر في تنفيذ إعالن 

  .١٠وخطة عمل واجادوجو+

اتساق السياسات من خالل تعزيز العالقة بين سياسات  تحسين  - ٢
والحماية االجتماعية واالقتصاد الكلي وغيرها من العمالة 

  .السياسات لتحقيق التنمية والقضاء على الفقر

إطار وتنفيذه لقياس حالة التنمية الشاملة وتقديم التقارير  وضع  - ٣
  .عنها

تمكين المواطنين وغيرهم من الجهات الفاعلة من المشاركة في   - ٤
صادي وآليات هياكل الحكم السياسي واالجتماعي واالقت

المساءلة والشفافية في مسائل العمالة، والقضاء على الفقر 
  .وتحقيق التنمية الشاملة

  : عمالة الشباب والنساء٢المجال ذو األولوية الرئيسية 

ملفوضية االحتاد األفريقي إىل "أفريقيا  ٢٠٦٣من أجندة  ٦يشري الطموح        
ا"، وهو ما مت تعزيزهتكون الشعوب وراء تنميتها، مما حيرر  يف  إمكانات نسائها وشبا

بشأن املساواة بني اجلنسني، ويف إطار التخطيط العشري. ويتماشى اجملال  ١٤اهلدف 
حول عمالة الشباب والنساء أيضا مع خطة عمل عقد الشباب  ٢ذو األولوية الرئيسية 

)، وعقد املرأة ٢٠١٣األفريقي، وسياسة االحتاد األفريقي حول املساواة بني اجلنسني (
ج القاعدة إىل املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة"٢٠٢٠-٢٠١٠األفريقية ( ، ١)، و"

                                                           
ا لالحتاد األفريقي  النهج القائم على القاعدة ١  حنو أجندة أفريقيا  –الشعبية للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة: متكني املرأة والنهوض 

  ، الربنامج املشرتك حول عمالة الشباب٢٠٦٣
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اليت ُحتدد مجيعها عمالة الشباب والنساء كمحرك رئيسي وحافز على القضاء على 
  .الفقر وحتقيق التنمية الشاملة

ة احملددة للخطوسيساهم برنامج األولوية اخلمسي يف حتقيق األهداف          
. ويف إطار اجملال ذي األولوية "اإليرادات، والوظائف والعمل ٢٠٦٣العشرية ألجندة 

) تقليل معدل البطالة لعام ١الالئق"، سوف تسعى الدول األعضاء إىل ما يلي: (
) احلد من معدل بطالة الشباب والنساء بنسبة ٢على األقل ( ٪٢٥بنسبة  ٢٠١٣

التصنيع / التنمية الصناعة وإضافة القيمة  " ل ذي األولويةسنويا. ويف إطار اجملا ٪٢
بقيادة العلم والتكنولوجيا واالبتكار"، "تزداد حصة نواتج الصناعة التحويلية اليت تعتمد 

". وبالنسبة للدول ٢٠١٣عن مستواها يف عام  ٪٥٠على كثافة اليد العاملة بنسبة 
، "لوية "الصيانة واستعادة السلم واألمناخلارجة من النزاعات، يف إطار اجملال ذي األو 

جميع و يتعني على الدول األعضاء احلد من مستوى النزاعات الناشئة من اإلثنية، 
على األقل من مستويات  ٪٥٠واخلالفات الدينية والسياسية بنسبة  أشكال اإلقصاء

  .٢٠١٣عام 

لعمل اتسعى أهداف التنمية املستدامة لتحقيق العمالة الكاملة واملنتجة و 
الالئق جلميع النساء والرجال، مبا يف ذلك الشباب واملعوقني، واألجر املتساوي للعمل 

)، و "خفض نسبة الشباب ٥-٨(اهلدف  ٢٠٣٠ذي القيمة املتساوية"، حبلول عام 
(اهلدف  ٢٠١٠الذين ليس لديهم عمل والتعليم والتدريب بدرجة كبرية" ، حبلول عام 

وتفعيل اسرتاتيجية عاملية لعمالة الشباب وتنفيذ  ، وضع٢٠٢٠). وحبلول عام ٦-٨
  .امليثاق العاملي لفرص العمل التابع ملنظمة العمل الدولية

/ اللجنة / منظمة العمل الدوليةسيتم تنفيذ مبادرة مفوضية االحتاد األفريقي
االقتصادية ألفريقيا حول عمالة الشباب كربنامج رائد يف إطار هذا اجملال ذي األولوية 

لرئيسية. وسيتم إدماج عمالة الشباب والنساء يف سياسات وبرامج االحتاد األفريقي ا
يف جمال الزراعة من خالل اسرتاتيجية العمالة الريفية؛ ويف تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت من خالل مشروع العمل الرقمي ألفريقيا؛ ويف الثقافة والتنمية االجتماعية 

 ال االجتماعية لالحتاد األفريقي؛ ويف فرتة ما بعد النزاعاتمن خالل اسرتاتيجية األعم
  .وإعادة اإلعمار من خالل سياسة اإلعمار بعد النزاعات والتنمية

  النتائج

: تعميم عمالة الشباب واملرأة وإيالؤها األمهية املناسبة (مثال من خالل ١النتيجة 
  .الصلة االحتاد األفريقي ذات املبادرات املوالية للنساء والشباب) يف سياسات وبرامج
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: التدريب املهين والفين القاري وسياسات واسرتاتيجيات وبرامج العمالة ٢النتيجة 
  .املتسقة والقابلة للعمل لدعم عمالة املرأة والشباب

: حتقيق املشاركة الشاملة للمرأة والشباب يف مبادرات العمالة يف البلدان ٣النتيجة 
قا لسياسة االحتاد األفريقي إلعادة اإلعمار يف فرتة ما بعد اخلارجة من النزاعات وف

  .النزاعات والتنمية

، الحماية االجتماعية واإلنتاجية من ٣المجال ذو األولوية الرئيسية 
  أجل النمو المستدام والشامل

، احلماية االجتماعية واإلنتاجية. ٣يستهدف اجملال ذو األولوية الرئيسية 
األسر من االستثمار يف األنشطة اإلنتاجية ورأس املال  االجتماعيةومتكن احلماية 

البشري، والذي بدوره يرفع من مستوى اإلنتاجية والدخل. ويف معظم البلدان النامية 
والبلدان الناشئة، من املتوقع أن يظل معدل العمالة الناقصة والعمالة غري الرمسية مرتفعا 

ة ع ثالثة من أصل أربعة عمال يف العمالة الضعيفعلى مدى السنوات اخلمس املقبلة، م
(أغلبهم من النساء)، وبالتايل غري قادرة على الوصول إىل الضروريات األساسية والعمل 

  .٢الالئق

على أجندة مفوضية االحتاد األفريقي  ٣يبين اجملال ذو األولوية الرئيسية 
فع مستوى املعيشة ، إىل حتقيق أهداف "ر ١والذي يسعى، يف إطار الطموح  ٢٠٦٣

) الضمان االجتماعي ١ونوعية احلياة والرفاهية جلميع املواطنني"، من خالل أولويات (
) زيادة الدخل وتوفري فرص العمل الالئق ٢واحلماية االجتماعية امليسورة للجميع، (

وتشكل هذه األولويات الركائز األساسية للحماية االجتماعية   للفئة يف سن العمل". 
)، والذي يقر بأن ٢٠٠٨ّوج له إطار السياسة االجتماعية لالحتاد األفريقي (كما ير 

احلماية االجتماعية ينبغي أن تكون من واجبات الدولة. ويؤكد اهلدف أيضا على 
احلاجة إىل حتسني اإلنتاجية وتوفري احلماية االجتماعية لألشخاص املعرضني للخطر، 

دف االنتقال من وظائف القطاعوال سيما يف االقتصاد غري الرمسي ويف ا  لزراعة، 
الضعيفة وغري الرمسية إىل وظائف القطاع الرمسي. وسوف تطلق برامج حتسني اإلنتاجية 
اإلمكانات اهلائلة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر لتوفري فرص العمل 

  .الالئق

ظمة تطبيق أنتدعو أهداف التنمية املستدامة احلكومات األفريقية إىل "
وإجراءات احلماية االجتماعية املالئمة وطنيا للجميع، مبا يف ذلك األرضيات، وحتقيق 

                                                           
 ٢ Trends 2015, ILO –World Employment and Social Outlook   
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من أهداف  ٢-٨" ويهدف اهلدف ٢٠٣٠تغطية واسعة للفقراء والضعفاء حبلول عام 
التنمية املستدامة إىل "... حتقيق مستويات أعلى من اإلنتاجية االقتصادية من خالل 

ستوى التكنولوجي واالبتكار، مبا يف ذلك من خالل الرتكيز على التنويع، ورفع امل
إىل  ٣-٨القطاعات ذات القيمة املضافة العالية والعمالة املكثفة. ويسعى اهلدف 

تعزيز "... السياسات املوجهة حنو التنمية واليت تدعم األنشطة اإلنتاجية وتوفري فرص 
لى ار، وتشجيع إضفاء الطابع الرمسي عالعمل الالئق، وروح املبادرة واإلبداع واالبتك

املؤسسات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة احلجم ومنوها، مبا يف ذلك من خالل 
يتعلق بتعزيز اإلنتاجية  ٤-٨احلصول على اخلدمات املالية "، يف حني أن اهلدف 

  .اجتاخلضراء من خالل حتسني كفاءة املوارد العاملية تدرجييا يف االستهالك واإلن

  النتائج

  ٣: توسيع احلماية االجتماعية وتغطية الضمان االجتماعي يف أفريقيا١النتيجة 

  : زيادة اإلنتاجية وحتسني القدرة التنافسية يف االقتصادات األفريقية٢النتيجة 

  : تيسري االنتقال املتزايد من االقتصاد غري الرمسي إىل االقتصاد الرمسي٣النتيجة 

: أسواق العمل العاملة بشكل جيد ٤الرئيسية  المجال ذو األولوية
  والشاملة

إىل منهاج التعاون الفين فيما بني البلدان  ٤يستند اجملال ذو األولوية الرئيسية 
األفريقية وورقة حلقة النقاش الوزارية حول موضوع الدورة العادية التاسعة للجنة العمل 

د جيهية للحوار االجتماعي لالحتا. ويرتبط أيضا باملبادئ التو ٤والشؤون االجتماعية
األفريقي، فضال عن إطار الشراكة بني القطاعني العام واخلاص لالحتاد األفريقي يف 

  .توفري فرص العمل والتنمية الشاملة

                                                           
اعة املصابني بفريوس نقص املنو  عمال احملليني؛وال أسرهم؛ عمال وأفرادال املستبعدة منالفئات  :التالية للفئات املستضعفة وخاصة بالنسبة ٣ 

أفريقيا،  يف الشاملة لتنميةوحتقيق ا والقضاء على الفقر العمالةحول  العمل يف إطار خطة النتائج املتوقعةاملعوقني. راجع و املالريا، والسل و  البشرية
   .٣اجملال ذو األولوية الرئيسية 

ورقة حلقة النقاش حول القضايا املتعلقة  ( LSC/EXP/7(IX)حتسني إدارة سوق العمل يف أفريقيا،  للتعاون الفين: املنهاج األفريقي   ٤ 
تعزيز قدرات مؤسسات سوق العمل يف أفريقيا ملعاجلة "و  وموضوع الدورة العادية التاسعة . LSC/EXP/1(IX)مبؤسسات سوق العمل 

 ."واملستقبليةالتحديات احلالية 
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القضايا الناشئة يف أسواق العمل أهم  ٤يتناول اجملال ذو األولوية الرئيسية 
لالحتاد األفريقي بـ "حركة املد واجلزر  ٢٠٦٣األفريقية يف سياق ما تشري إليه أجندة 

للسياق العاملي" املتعلقة بأسواق اإلنتاج والتكنولوجيا والعمل. وتعترب إدارة سوق العمل 
اليت تعمل بكفاءة أمرا ضروريا للحفاظ على النمو االقتصادي السريع والشامل يف 

االرتقاء  ، جيب١٠و +أفريقيا. ومن أجل جناح تنفيذ إعالن وخطة عمل واجادوج
بإدارة سوق العمل إىل مستوى اجلودة املطلوبة جلذب االستثمار ودعمه، من خالل 
اجلمع بني املوارد الطبيعية والبشرية وموارد رأس املال. وتلَزم هذه القدرة االسرتاتيجية 
ا من أجل التنفيذ الناجح لسياسات االحتاد األفريقي ذات الصلة يف جمال الزراعة  ذا

االقتصاد األزرق". وجيب أيضا حتديد "الزراعية، والتصنيع، والالمركزية، واألعمال 
اسرتاتيجيات القوى العاملة كعناصر مكملة ضرورية لسياسات االحتاد األفريقي احملددة 

  حول التصنيع، واالقتصاد األزرق، والتعدين، إخل.

إىل تعزيز قدرات السلطات  ١٠يسعى إعالن وخطة عمل واجادوجو +
ة كي تكون قادرة على تطوير تدابري العمالة احمللية وتنفيذها ورصدهاـ يف إطار احمللي

  .امليثاق األفريقي لقيم ومبادئ الالمركزية واحلكم احمللي والتنمية احمللية

  :النتائج

اضطالع وزارات العمل ومؤسسات سوق العمل بدور القيادة  :١النتيجة 
  االسرتاتيجية والتخطيط يف خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية ألفريقيا

إجياد القيمة املضافة من خالل خدمات العمل والعمالة واحلماية  :٢النتيجة 
  االجتماعية اليت تقدمها مؤسسات سوق العمل.

: هجرة اليد العاملة والتكامل ٥سية المجال ذو األولوية الرئي
  االقتصادي اإلقليمي

مباشرة بالربنامج املشرتك هلجرة اليد  ٥يرتبط اجملال ذو األولوية الرئيسية 
بأن "اهلجرة ستكون موضوعا  العاملة. وقد أقر إطار سياسة اهلجرة لالحتاد األفريقي

يات االجتماعية التحد رئيسيا يف القرن احلادي والعشرين، وبالتايل سوف تشكل بعض
واالقتصادية والسياسية لصناع السياسة يف اإلدارة املقبلة للهجرة من أجل حتسني 

 ٢لالحتاد األفريقي، يشري الطموح  ٢٠٦٣ أجندةأحوال اجملتمعات األفريقية". ويف 
  .إىل قارة متكاملة، حيث ميكن لليد العاملة أن تتحرك حبرية عرب احلدود الوطنية
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  :النتائج

زيادة املصادقة على معايري العمل الدولية الرئيسية حول هجرة اليد العاملة  :١لنتيجة ا
  وإدماجها يف القوانني احمللية وتنفيذها

حتسني استخدام قواعد البيانات حول مهارات العمال املهاجرين،  :٢النتيجة 
  واألنشطة االقتصادية، والتعليم وظروف العمل، واحلماية االجتماعية

  تنفيذ املهارات داخل األقاليم وفيما بينها واملطابقة بني اليد العاملة :٣جة النتي

توسيع الضمان االجتماعي للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم من خالل  :٤النتيجة 
  .أنظمة الوصول وقابلية التحويل املتطابقة مع املعايري الدولية واملمارسات اجليدة

إدارة هجرة اليد العاملة والسياسات واملسؤوليات : االضطالع مبسؤوليات ٥النتيجة 
اإلدارية على حنو فعال من قبل مؤسسات سوق العمل القادرة يف اجملموعات 

  االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء

: تنفيذ سياسة التشاور والتنسيق الثالثي بشأن هجرة اليد العاملة على ٦النتيجة 
  الصعيدين القاري واإلقليمي

  : الشراكة وتعبئة الموارد٦ذو األولوية الرئيسية  المجال

بالتفصيل كيفية تنفيذ الربنامج من خالل  ٦يتناول اجملال ذو األولوية الرئيسية 
جمموعة واسعة من الشراكات القارية والدولية. ويشدد على احلاجة إىل تعبئة موارد  

االحتاد  رتاتيجياتكافية من أجل جعل الربنامج تشغيليا وفعاال. وترد شراكات واس
األفريقي املختلفة يف "تعبئة املوارد لتنفيذ خطة عمل واجادوجو لتعزيز العمالة واحلد 

  ).٢٠١١من الفقر" (ياوندي، 

  تشمل التحديات السائدة فيما يتعلق بتعبئة املوارد الالزمة لتنفيذ 

ة ) عدم إيالء العمال١خطة العمل والربنامج اخلمسي ذي األولوية ما يلي: (
) القيود املرتبطة بالسياسات ٢والعمل األولوية يف امليزانيات الوطنية للدول األعضاء؛ (

االقتصادية حيث مل تتمكن البلدان من إدراج العمالة يف إطار خططها اإلمنائية 
) القيود املتعلقة باالختصاص والنظام املؤسسي فيما يتصل بنظم إدارة ٣الوطنية؛ (

) القيود املرتبطة باستمرار األزمة ٤مل الضعيفة واملتعثرة و (العمل ومعلومات سوق الع
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حتقيق نواتج للتغلب على حتديات  ٦املالية الدولية. ويقرتح اجملال ذو األولوية الرئيسية 
  .التمويل وغريها

  :النتائج

 : تعزيز قدرات مفوضية االحتاد األفريقي / اجملموعات االقتصادية اإلقليمية١النتيجة 
الدول األعضاء يف وضع اسرتاتيجيات تعبئة املوارد (احمللية واملوارد األخرى) للربنامج  /

  ذي األولوية اخلمسي األول، وتنفيذها ورصدها وتقييمها. 

: تنفيذ الشراكة (الشراكات) الفعالة بني أصحاب املصلحة الرئيسيني يف ٢النتيجة 
لتأييد من حيث الدعوة وكسب ا -ل حتقيق النتائج للربنامج ذي األولوية اخلمسي األو 

  .والتواصل

إدماج البرنامج ذي األولوية الخمسي األول حول العمالة والقضاء على 
  الفقر وتحقيق التنمية الشاملة

لالحتاد األفريقي مرارا إىل سياسة االحتاد األفريقي حول  ٢٠٦٣تشري أجندة 
يف  ية يف القارة، وخاصةالعمالة والقضاء على الفقر، باعتبارها خمطط مسار التنم

. "" أفريقيا مزدهرة على أساس النمو الشامل والتنمية المستدامة) ١الطموح (
"مستوى عال من المعيشة، ونوعية الحياة والرفاهية واهلدف األول هو حتقيق 

  .""الدخل، والوظائف والعمل الالئق، مع ختصيص أولوية قصوى لـللجميع"

إىل مبدأ اإلدماج يف القوانني احمللية  ٢٠٦٣ تستند اسرتاتيجية تنفيذ أجندة
على املستويني اإلقليمي والوطين، بناء على البديهية األساسية من التبعية اليت حتكم 

  .سياسة التكامل اإلقليمي

تبدأ عملية اإلدماج يف القوانني احمللية مبسؤوليات اجملموعات االقتصادية 
ء يف ت على املستوى القاري للدول األعضااإلقليمية اليت تعترب نقطة دخول املبادرا

لالحتاد األفريقي عندما تنص على  ٢٠٦٣األقاليم على النحو الوارد أيضا يف أجندة 
المجموعات االقتصادية اإلقليمية ستكون جهات تنسيق لتسهيل اعتماد  "أن 

وتنفيذها ورصدها وتقييمها من قبل  ٢٠٦٣جميع األطر القارية المتعلقة بأجندة 
  . وهلذا الغرض، يتوقع منها ما يلي:ول األعضاء"الد

تكييف/ مواءمة اخلطط/ اخلطوط التوجيهية البعيدة/ املتوسطة األمد  •
 مع اخلطط اإلقليمية ٢٠٦٣لعشر سنوات ألجندة 
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  .٢٠٦٣تنسيق إعداد وتنفيذ املشاريع / الربامج اإلقليمية وفقا ألجندة  •

  :ينطبق ذلك على ما يلي

األولوية اخلمسي األول يف التوظيف، والقضاء على الفقر الربنامج ذي  •
  والتنمية الشاملة،

  أجندة اإلنتاجية ألفريقيا واخلطوط التوجيهية للحوار االجتماعي •
  إطار مواءمة وتنسيق نظم معلومات سوق العمل  •
 فرص العمل إطار الشراكة بني القطاعني العام واخلاص حول توفري •

  وحتقيق التنمية الشاملة
ربنامج املشرتك بني االحتاد األفريقي ومنظمة العمل الدولية واملنظمة ال •

  الدولية للهجرة واللجنة االقتصادية ألفريقيا بشأن إدارة هجرة اليد العاملة
املبادرة املشرتكة بني االحتاد األفريقي والبنك األفريقي للتنمية ومنظمة  •

  الشباب الةالعمل الدولية واللجنة االقتصادية ألفريقيا حول عم
  برنامج تطوير االقتصاد غري الرمسي •
  خطة احلماية االجتماعية لالقتصاد غري الرمسي والعمال الريفيني •

  يرد إجراءان حامسان ضمنا يف عملية اإلدماج يف القوانني احمللية:

التخطيط على أساس أهداف ومؤشرات اخلطة العشرية األوىل حول   ‘١’
العمالة والعمل واحلماية االجتماعية / الضمان االجتماعي 

 واإلنتاجية؛ 

وإنشاء معلومات أساسية باستخدام أهداف ومؤشرات اخلطة   ‘٢’
  .٢٠٦٣العشرية األوىل ألجندة 

د من قائمة احلمؤشرات خمتارة سيتم توفري معلومات أساسية باستخدام 
 ،األدىن من املؤشرات حول العمل والعمالة والتدريب املهين والفين لالحتاد األفريقي

الذي اعتمده االجتماع السنوي املشرتك ملؤمتر االحتاد األفريقي لوزراء مؤمتر االقتصاد 
 واملالية واللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية، والتخطيط والتنمية االقتصادية

  .٢٠١٢األفريقيني، املنعقد يف أديس أبابا، يف مارس 
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  نهج وعملية اإلدماج في القوانين المحلية

، ينبغي أن تكتمل ٢٠٦٣وفقا لتقييم السنوات العشر األوىل ألجندة 
حول الربنامج ذي  ٢٠١٦املشاورات مع اجملموعات االقتصادية اإلقليمية يف عام 

  .والقضاء على الفقر والتنمية الشاملة األولوية اخلمسي األول بشأن العمالة

سوف تعمل مفوضية االحتاد األفريقي بدعم من أمانات اجملموعات 
االقتصادية اإلقليمية "يف إجراء عملية اإلدماج يف القوانني احمللية. وجيب أن تتفق 
أمانات املفوضية واجملموعات االقتصادية اإلقليمية على جدول زمين. وسوف تيسر 

استعراض األطر السياسية والقانونية اإلقليمية ذات الصلة، وذلك متشيا مع املفوضية 
الربنامج ذي األولوية اخلمسي األول واألطر األخرى ذات الصلة. وسيختتم هذا 
االستعراض بصياغة وثيقة إقليمية لإلدماج يف القوانني احمللية بشأن العمالة والقضاء 

  .على الفقر وحتقيق التنمية الشاملة

تم تسهيل عقد اجتماع املصادقة على وثيقة اإلدماج جلمع اخلرباء سي
احلكوميني والشركاء االجتماعيني، جنبا إىل جنب مع املؤمترات الوزارية اإلقليمية أو يف 
املنتديات األخرى ذات الصلة. وميكن أيضا أن يتم التثبيت من خالل هيكل احلوار 

  .االجتماعي اإلقليمي حيث وجد

  صندوق العمالة والتماسك االجتماعي –ل آلية التموي

حول  ٢٠٠٤أكد تقريرا املتابعة الشامالن عن تنفيذ خطة عمل واجادوجو 
العمالة والقضاء على الفقر على التمويل باعتباره أحد العوامل الرئيسية اليت حتد من 
لة االتنفيذ الفعال للسياسات املتعلقة بالعمالة يف أفريقيا. ودعا اإلعالن حول العم

" موارد يادةز والقضاء على الفقر وحتقيق التنمية الشاملة، مستمدا من التقييم، إىل "
امليزانية املخصصة لتمويل سياسات العمالة ووضع العمالة بشكل كبري وعلى حنو 
مناسب ضمن أولويات التنمية مع الشركاء الدوليني بالروح احلقيقية إلعالن باريس 

   ٥."ونداء أكرا للعمل

اإلعالن أيضا من املفوضية، بالتعاون مع البنك األفريقي للتنمية طلب 
والشركاء اإلمنائيني الدوليني، النظر يف إنشاء صندوق للعمالة والتماسك االجتماعي  

  .كآلية متويل لإلعالن وخطة عمله
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وأخريا، حيث اإلعالن األمم املتحدة واملؤسسات املالية الدولية واملؤسسات 
دة األطراف، ومصارف التنمية اإلقليمية والقارية على اعتماد سياسات الثنائية واملتعد

متناسقة مع اإلعالن احلايل وخطة عمله، مبا يف ذلك عمليات إطار عمل األمم 
  .املتحدة للمساعدة اإلمنائية والربنامج القطري للعمل الالئق على املستوى القطري

  :شكل االجتماع الوزاري

تخطيط تخصصة للشؤون املالية والتنمية االقتصادية، والتعترب اللجنة الفنية امل
والتكامل احليز السياسي املناسب للتباحث مع اجملموعات االقتصادية اإلقليمية والدول 
األعضاء بشأن مسرية إدماج سياسات االحتاد األفريقي حول العمالة والقضاء على 

م حول يقوم اخلرباء يإجالفقر وحتقيق التنمية الشاملة يف القوانني احمللية. وس راء مناقشا
اإلعالن وخطة العمل، وحول عملية اإلدماج يف القوانني احمللية اليت تتوخاها أجندة 

. وسوف يقومون أيضا يإعداد مقرر أو قرار لينظر فيه الوزراء. وسوف تيسر ٢٠٦٣
 ، دورة٢٠٦٣ فريق أجندةإدارتا الشؤون االجتماعية والشؤون االقتصادية، وكذلك 

  .اخلرباء حول هذا البند

ستتم مناقشة هذا املوضوع أيضا خالل حلقة النقاش الوزارية حول موضوع     
املؤمتر. ومن املتوقع أن يشارك رئيس هيئة مكتب اللجنة الفنية املتخصصة للتنمية 

ورة الشركاء االجتماعيني يف هيئة مكتب الد االجتماعية والعمل والعمالة، وكذلك ممثلو
  للجنة الفنية املتخصصة للتنمية االجتماعية والعمل والعمالة.األوىل 

 

 


