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I. :المقدمة 

( المعنية بالتنمية االجتماعية والعمل والتوظيف واحدة من أربعة STCتعد اللجنة الفنية المتخصصة)

( )ز( 4) 5االتحاد األفريقي وفقا للمادة  من أعضاء عضو( لجنة فنية متخصصة ، تعرف بأنها 41عشر )

 المعنية بالتنمية االجتماعية اللجنة الفنية المتخصصةمن القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي. تجتمع 

والتوظيف مرة كل سنتين. وقد تم تعيينه كجهاز ثالثي يتكون من وزراء مسؤولين عن التنمية  لوالعم

غيرهم من الوزراء أو السلطات األخرى المعتمدة من حكومات الدول ل والتوظيف أو ااالجتماعية والعم

األعضاء ، وممثلي أصحاب العمل ومنظمات العمال األكثر تمثيالً على المستوى الوطني ، اإلقليمي 

 .(3رقم  والقاري )القاعدة
 

 والتوظيفسوف تعقد الدورة الثالثة للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالتنمية االجتماعية والعمل 

SDLE-3) STC-) تحت   9142أبريل  5إلى  4فريقي، من في أديس أبابا ، إثيوبيا ، بمقر االتحاد األ

: "القضاء على الفقر من خالل االستثمارات االستراتيجية على المستويات الوطنية واإلقليمية نحو عنوان

مناسب في ضوء الحاجة إلى االستثمارات  العنوانوالتوظيف في إفريقيا ". هذا  لالتنمية والعم

 اتساقها مع أجندةالسياسات وتنفيذها و وضعة ليزتحفياالستراتيجية وتعزيز المؤسسات الرئيسية كوسائل 

 .9131وخطة التنمية المستدامة لعام  9103االتحاد األفريقي 

والشؤون النقدية والتخطيط اإلشارة إلى أن اللجنة الفنية المتخصصة المعنية بالشؤون المالية بجدر ي 

للمالية والتخطيط  نوللشؤ مؤتمر الوزراء األفارقةواالقتصادي والتكامل واللجنة االقتصادية ألفريقيا 

 5و  1والتنمية االقتصادية ، اعتمدت قراراً بشأن "تمويل الحماية االجتماعية في أفريقيا" )أديس أبابا ، 

ً 9140أبريل  إعالن وخطة لخمس سنوات لتنفيذ بشأن تنفيذ البرنامج األول  (. كما اعتمدوا قراراً ثانيا

 .والقضاء على الفقر والتنمية الشاملة لالعمل بشأن العم
 

استجابةً لقرار الجمعية ، يجب ان يعمل جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين معاً لضمان وضع األهداف 

تم استيفائها.يجب  على المشاركين  STC-SDLE-3للدورة القادمة  المخططة ن األنشطةأالرئيسية و 

 والتوظيف لتحديد التحديات في مجاالت التنمية االجتماعية و والعم اللجنة الفنية المتخصصة في

 .االجتماعي وتحديد االستثمارات المطلوبة للحصول على النتائج المرجوةن موالحماية االجتماعية واأل

 

 

 

 
II. سبابعرض األ: 

 
 4221في المائة في عام  50انخفض نسبة األفارقة الفقراء من قد و جدا في ازديادعدد األفارقة األثرياء 

االجتماعي  ناألمو ل. يرتبط الفقر بقضايا التنمية االجتماعية مثل العم9149في المائة في عام  13إلى 

بما في ذلك مصدر الدخل واألعراف االجتماعية  ياالقتصاد الهيكلوالحماية االجتماعية والمساواة و

 .دإلى هذه الخدمات االجتماعية األساسية هو أحد المحددات الرئيسية للفقر في البال الوصول إن .والتقاليد

تتطلع إلفريقيا قارة مزدهرة ، تقوم على النمو الشامل والتنمية  9103إن أجندة االتحاد األفريقي 

)أفريقيا المزدهرة القائمة على النمو الشامل  4 رقم تحت تطلع بند تنميتها. لديهادامة بموارد لدفع المست

 والرفاهية للجميع( ذات جودة الحياة )مستوى معيشة مرتفع ، 4رقم  والتنمية المستدامة( ، والهدف

 فريقيضمن هذا اإلطار ، تعزز مفوضية االتحاد األ .)الفقر وعدم المساواة والجوع( 9 الثانية ألولويةو

ماذا ) استخدام نظريةأفضل ممارسات التطوير المؤسسي و فير من وتستثم ستفيددعم الدول األعضاء للت

لقضاء على الفقر على المستويين الوطني واإلقليمي نحو لستثمارات االستراتيجية (  في االوكيف متىو



3  

  

للمساءلة إنفاذها سيضم  التوظيف في أفريقيا ، وتحقيق ما تم ذكرهو لالعم،التنمية االجتماعية 

 والمسؤولية.
 

هناك عدد من المجاالت األخرى ذات األولوية التي تتناول قضايا القضاء على الفقر من خالل 

االستراتيجيات المالئمة. ومن بين المجاالت ذات األولوية هي: الدخل ، الوظائف والعمل الالئق ؛ األمن 

؛ايضا الصحة والتعليم والنمو الشامل ومن بين أمور لخاصةذوي االحتياجات ااالجتماعي والحماية شامال 

أخرى. وباإلضافة إلى ذلك ، فإن المجاالت األخرى التي تؤثر سلباً على النمو وتسهم في معدالت الفقر 

خص ضد المرأة والفتيات واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة دم المساواة والتمييز على وجه األهي ع

 اتبالصراعبما في ذلك الالجئين والعائدين والمشردين الذين يشكلون إحدى الفئات األشد تأثراً 

لمعالجة "الالجئين  9142. في هذا السياق ، اختار االتحاد األفريقي موضوع عام االنسانية النزاعاتو

بأن االعتراف وشردين داخلياً: نحو حلول دائمة للتشرد القسري في أفريقيا". والعائدين واألشخاص الم

 لهذه المجموعات. خاصةالنمو الشامل والتنمية المستدامة ال يمكن تحقيقهما دون تلبية االحتياجات ال
 

"األجندة  من أجل إعطاء هذه المجاالت الهامة االنتباه وبناء نهج مترابط للتنمية االجتماعية ، تم دمجها في

( لتقديمه UNDPبدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) اى تمت صياغتهالت "9103االجتماعي ألجندة 

باإلضافة إلى  والتوظيف. ةلاالمعنية بالتنمية االجتماعية والعمالفنية المتخصصة إلى الدورة الثالثة للجنة 

بروتوكول للميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان  شروعذلك ، ومن أجل إعطاء أساس قانوني ، تم صياغة م

 STC3في االجتماعي ، وسيتم تقديمه  نموالشعوب بشأن حقوق المواطنين في الحماية االجتماعية واأل

في أفريقيا ،  الحتياجات الخاصةاو اإلعاقة ذوي حقوقالتوجه نحو نظر. عالوة على ذلك ، في محاولة لل

شخاص ذوي اإلعاقة تقرير عن تنفيذ خطة العمل القارية بشأن العقد األفريقي لأل شروعمتم صياغة 

القارية سيتم تقديم العمل المتعلق بالعقد  العمل لخطة اعادة المشردينسياسة وثيقة و ( 9142 - 9141)

 ( للنظر فيه وإقراره.9142 - 9141األفريقي لألشخاص ذوي اإلعاقة )
  

االجتماعي والتوظيف  نملحماية االجتماعية واأللار بطريقة مناسبة من الضروري زيادة االستثم

 ٪31ل الذي يصل إلى اكاستراتيجيات ضرورية للقضاء على الفقر ، بما في ذلك القضاء على فقر العم

ضرورية لتعزيز دور للتوظيف ستراتيجيات المبتكرة االالقارة. كما أن  داخلمن العاملين في المتوسط 

من خالل نهج شامل للتوعية يشمل توفير المعلومات ، وتعليم  هاألفريقي المحروم من حقوقالشباب 

المجربة والفرص المتاحة لنحو  والتقنيات( ، عمليالمهارات الحياتية )التدريب الوظيفي الفعال وال

 .1RMCsالمن  91شاب على األقل في  111,011
 

III.  3أهداف الدورة الثالثة للجنة-SDLE-STC  

ستثمار لسياسات الحد من الفقر هو النظر في استراتيجيات لال STC-SDLE3 من الهدف الرئيسيان 

على المستويين الوطني واإلقليمي نحو التنمية االجتماعية من خالل تمكين الفئات الضعيفة والمهمشة 

 ه أفضل. عيشملتحسين فرص الوصول إلى 
 

IV.  3 محاور -SDLE -STC 

:الث مراحلسيتم تنظيم االجتماع على ث  
 

، في أديس أبابا 9112أبريل  1أ( اجتماع رفيع المستوى للخبراء:   
  

( من االجتماع ، سينظر الخبراء / المسؤولون من الدول األعضاء في 9142أبريل  4خالل اليوم األول )

القارية لخطة العمل سياسة االستبدال ، ومشروع وثيقة  تنفيذ العقد األفريقي حول اإلعاقةتقرير  شروعم

( ، ومشروع البروتوكول الملحق 9142 - 9141بشأن العقد األفريقي لألشخاص ذوي اإلعاقة. اإلعاقة )

االجتماعي ،  منبالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب للمواطنين في الحماية االجتماعية ، واأل

للقضاء على  لعشرة سنواتل ومشروع خطة العم،  9103األجندة االجتماعية لالتحاد األفريقي  شروعوم

 التجار بالبشر والعبودية الحديثة.األطفال ، والعمل الجبري ، ا ةلاعم
                                            
1 https://www.afdb.org/en/news-and-events/innovative-programme-to-improve-employment-and-income-

outcomesfor-young-people-14217/  

https://www.afdb.org/en/news-and-events/innovative-programme-to-improve-employment-and-income-outcomesfor-young-people-14217/
https://www.afdb.org/en/news-and-events/innovative-programme-to-improve-employment-and-income-outcomesfor-young-people-14217/
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، في أديس أبابا 9112أبريل  3إلى  9ب( اجتماع الخبراء:     

( من اجتماع الخبراء / المسؤولين من الدول األعضاء 9142أبريل  3 - 9خالل اليومين الثاني والثالث )

تقديم التوصيات سوف يتم وبالتوازي للتشاور   الصلة في جلستين الخبراء في الوثائق ذات، سوف ينظر 

 .الوزراء والموافقة عليها فيها نظريالمناسبة ل
 

، في أديس أبابا 9112أبريل  5إلى  4ج( اجتماع الوزراء:   
 

البروتوكول الملحق بالميثاق   شروعويصدقون على م سينظر الوزراء في تقرير اجتماع الخبراء

ن االجتماعي ؛ نين في الحماية االجتماعية واألماألفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المواط

والمبادئ  ار السياسيطاأل شروعباألضافة إلى م؛  9103األجندة االجتماعية لالتحاد األفريقي  شروعم

 التوجيهية في أجندة أعمالها.
 

االجتماعي وصناديق المعاشات للنظر  من: المشاورة الفنية لوكاالت األالدورة بدأحدث ما قبل  .1

 ,WIEGO, UNDP, NEPAD, FAO, IOM)بالتعاون مع التالية األجندة في بنود 

ISSA,ILO والمنظمات المهنية اإلقليمية ،(. 
 

 تعزيز التعاون بين الوكاالت لتعزيز وحماية حقوق العمل المهاجرين 

  االجتماعي للعاملين في القطاع غير الرسمي والريفي منحقوق األضمان تمديد 
 

تنفيذ الخاص ب: اجتماع رفيع المستوى للخبراء للنظر في مسودة التقرير الدورة بدأ ما قبل حدث .9

 سودة( وم9142 - 9141خطة العمل القارية بشأن العقد األفريقي لألشخاص ذوي اإلعاقة )

 (.9142 – 9141 ) لخطة العمل القارية عاده المشردينسياسة الالطار اإل
 

V. المشاركون 
 

–STC)    لة والتوظيفااالجتماع الثالث للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالتنمية االجتماعية والعم

SDLE-3)   سيجمع الوزراء المكلفين بالتنمية االجتماعية والعمل والتوظيف والخبراء الحكوميين

والمجتمعات االقتصادية اإلقليمية والمنظمات  والشركاء االجتماعيينالمسؤولين عن القطاعات المعنية 

منظمة . كما ستتم دعوة المنظمات األفريقية ، ومعية اإلنتاجية األفريقيةذات مركز المراقب مثل ج

التعاون االقتصادي والتنمية ، والمنظمات الدولية ، بما في ذلك وكاالت األمم المتحدة العاملة في خذا 

 المجال.
 

VI. التاريخ والمكان  

في أديس أبابا ، إثيوبيا 9142أبريل  5إلى  4من   STC – SDLE-3 سيعقد     
 

VII. اللغات  

اإلنجليزية في االتحاد األفريقي: العربية ولغات الرسمية األربعة  السيتم توفير الترجمة الفورية ب

 والفرنسية والبرتغالية.
 

VIII. الوثائق 

  متاحة على الموقع اإللكتروني لالتحاد األفريقي  SDLE-STC-3 وثائق العمل الرئيسية الخاصة

:www.au.int   
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