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  والتماسك االجتماعي
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االقتصصصادي والتكامل في االتحاد  والنقدية والتخطيطلمالية للشصصؤون اإن اللجنة الفنية المتخصصصصصصة 
شؤون ااألفريقيين لوزراء اومؤتمر  األفريقي، صادية لل صادية للجنلمالية والتخطيط والتنمية االقت ة االقت
 ؛ألفريقيا

شيران إذ  طلب ي الذي Assembly/AU/Decl.420(XXIX))“االفريقي مؤتمر االتحاد مقرر  إلىت
سك  صندوق التوظيف والتما شاء  ستكمال عملية إن ضية االتحاد األفريقي ا لبنك ا االجتماعي معمن مفو

ية المتخصصة للجنة الفناإلفريقي للتنمية ومنظمة العمل الدولية واللجنة االقتصادية ألفريقيا وتقديم إطار 
 ' للبحثاإلنمائي  النقدية والتخطيط لمالية وا لشؤونل

يناشصد »والصذي  8102المنعقد فصي أبريصل  االتحاد األفريقي لوزراء المالية بمؤتمر ،تذكران وإذ
إنشصاء صصندوق بإلسصراع ا ،8122أجنصد  تمشيا مع مبصاد  تمويصل  األفريقي،مفوضية االتحاد 

وتقصديم مقتصرل ل صذا  لإلعصنن،تمويصل متفصق علي صا ل كآليصةاالجتمصاعي  والتماسكللتوظيف 
« 8102السنوية المشصتركة المقبلصة لمصؤتمر الصوزراء فصي مصارس  إلى االجتماعاتالصندوق 

أبريصصل  5و  4 الماليصصة،/اللجنصصة الفنيصصة المتخصصصصة ،9صلصص –مفوضصصية االتحصصاد األفريقصصي )
8102.) 

 الجزئيصة،أو البطالصة /البطالصةو النئقصة،الوظصائف  تصوفير خطور  تحصديات علىتؤكدان وإذ 
 االنصدما  إلصى جانصب، وكفصاء  سصوق العمصل، وهجصر  اليصد العاملصة االجتماعية،والحماية 

 والم اجرين. والنساء وسكان الريفريقيين االجتماعي واالقتصادي للمراهقين األف

 الذي أعدتهاالجتماعي  والتماسصصكصصصندوق أفريقي للتوظيف  جدول إنشصصاءعن  التقرير تجيزانوإذ 
ادية االقتصصصألمم المتحد  ولجنة ا للتنمية،بالتعاون مع البنك األفريقي  األفريقي،مفوضصصية االتحاد 

 المشتركة؛إشراف مكتب دعم األمانة  الدولي تحتومكتب العمل  ألفريقيا،

صيات تقرير  تجيزانوإذ  ستنتاجات وتو سائل  من حيث الجدوى،ا ي )أ( تحديد النطاق األول التالية:الم
سيتم  لم مة شطة التي  شاريع / األن صندوق وأهدافه وآلية الدعم والم شغيلي تمويل ا؛ال  )ب( ال يكل الت

صندوق؛األولي ونموذ  األعمال  صندوق. )د(  لل صندوقإدار   منظومة) ( ال يكلة القانونية لل  (؛ )هال
سعة  ترابط ستراتيجية تعبئة الموار النطاق؛ال ياكل التنظيمية والتنفيذية واإلدارية الوا د مع )و( تحديد ا

ضافة إلى قنوات وأدوات تعبئة الموارد التي يتعين  صادر التمويل المحتملة باإل سديتحديد م ( ز) دها؛ت
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( خطة ل) للمشصصروع؛والمخاطر والتخفيف من المخاطر بالنسصصبة  الحاسصصمة،تحديد عوامل النجال 
 االجتماعي.والتماسك  التوظيف لصندوقبالنسبة والتنفيذ  االنطنق

صيي سك االجتماعي األفريقي م انو صندوق التوظيف والتما اد  ن خنل إعبإقرار ال يكلة القانونية ل
 .يةالبنك اإلفريقي للتنم يحتضن التي اذات الصلة ومتعدد  المانحين المانية تئهيكلة الصناديق اال

صيان شغيلبأن  ويو صندوق في عام  يتم ت (  8182-8109سنوات ) 5لفتر  أولية مدت ا  8109ال
 .8122 أجند لتنفيذ األولى  يةخطة العشر ن اية ليقترب من

 .صصندوقالتفعيصل وتنفيصذ حصول دراسصة مفوضصية االتحصاد األفريقصي إجصراء مصن  انطلبي
اللجنصة الفنيصة مكتصب هيئصة الماليصة و المتخصصصة للشصؤوناللجنة الفنية مكتب هيئة  انتوصي

 القصانوني بحصث ال يكصلالجتمصاع معاصا وبا والتوظيصف،والعمالة  المتخصصة للتنمية االجتماعية
 مشترك؛ على نحوونموذ  العمل 

 خنل ونيةوالشؤون القانللعدل الفنية المتخصصة  إلى اللجنةصندوق المن المفوضية تقديم إطار  انطلبي
صية إحالة من أجل  8102دورت ا األخير  في عام   المؤتمر بحلول/المجلس التنفيذي بعد ذلك إلىالتو

 .8109يناير 


