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 :مقدمة

في فرقققا نووب الحررا  أل ٪( من القوى العاممة65ن في المئة )و خمسة وستتعمل  .1
الموطقة  هدشت٪ من الواتج المرمي اإلنمالي، في رقن 32 بوسبة ما قساهممالزراعة، 

الوسائقة في قادة قوة العمل بز خحائص األخرى ذات الحمة ال عمقوتتفقر. وسبة أعمى 
 ات منتشكل الوسا  المزارعو الرقف وظاهرة عمالة األطفال في األوشطة الرقفقة. 

لمخطر.  اتعرضم هنالمواد الغذائقة، لكو الحغقرة غالبقة موتني ات الممكقاتبراح
موطوقة ألعمال المن اشارك في األوشطة االقتحادقة الرقفقة المالشباب  قعاوي، بالمثلو 

 .عمى خطورة

الفنوات : الزراعية لمتنمية الشامل األفريقي البرنامجالحماية االجتماعية في  فجواتأوال. 
 :وقةفوال ،والموهنقة ،والقاوووقة ،المفاهقمقة

نمقع  معالنة إلىمن البروامج األفرققي الشامل لمتومقة الزراعقة  3قم ر الركقزة  سعىتال  .2
 ةالثالث الركقزة هذهتستهدف أوشطة  لمحادر وأوواع الضعف واوعدام األمن الغذائي؛ ب

 زقادة الومو الزراعيفي عمى المساهمة  قنقادر  واكووقرنح أن الضعفا  الذقن قالسكان 
رالقا  الزراعقة لمتومقة الشامل األفرققيقركز البروامج و . بحورة مباشرة هواالستفادة مو

" والمساعدة ماناألمفهوم "شبكة  ال سقماعمى بعض نواوب الرماقة االنتماعقة؛ 
كثقر )مثل دعم بأوسع  أخرى االنتماعقة مثل التروقالت الوقدقة المستهدفة أو تدابقر

األسر الرقفقة األكثر  حالح(، لمن الربوب رتقاطقات االستراتقنقةالوا ،المواد الغذائقة
 الرماقة خطة وطاققتعدى برامج المساعدة االنتماعقة، ل تهتغطقوباالضافة إلى ضعفا. 

 الشامل األفرققيالبروامج منال  الرقفققن والعمال الرسمي غقر لالقتحاد االنتماعقة
فقما قتعمق بالرماقة االنتماعقة، وقستهدف العمال الرقفققن وأفراد أسرهم  الزراعقة لمتومقة
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من  ترمقهممن خالل برامج الرماقة االنتماعقة وسقاسات الضمان االنتماعي التي 
 102اتفاققة موظمة العمل الدولقة  عن الدمجإطار  قوبثق، وعمقهاالنتماعي.  التهمقش

وظم التأمقن االنتماعي  قشمل عمى أوهردد الضمان االنتماعي تي ت(، ال1958)
 .والمساعدة االنتماعقة الممولة من الضرائب ،اتعمى المساهم ةالقائم

الوحول إلى مستوى اوخفاض ب المقتروةوقتفاقم هذا الوضع بسبب ظروف العمل السقئة  .3
مستوى في اإلوتانقة و في اوخفاض ب، و أحال تغطقة الضمان االنتماعي، إن وندت

ظل هذا الوضع، اعتمد القادة في و . غقر موتظمدخل موخفض و ما قؤدي إلى مالمهارات 
وققوم . 2003 سوةفي مابوتو  متومقة الزراعقةالشامل ل األفرققي بروامجال قونققر األف
 :ركائزعمى أربعة  متومقة الزراعقةالشامل ل قياألفرق بروامجال

  المستدامة لألراضي والمقاه؛لإلدارة توسقع الموطقة الخاضعة  - 1 الركقزة 
 سوق من خالل ترسقن البوقة الترتقة الرقفقة ترسقن فرص الوحول إلى ال - 2 الركقزة

 والتدخالت المتعمقة بالتنارة؛
 والرد من النوع في نمقع أورا  الموطقة من زقادة اإلمدادات الغذائقة  - 3 الركقزة

 وترسقن االستنابة لراالت الطوارئ الغذائقة؛  المالك راخالل زقادة إوتانقة حغ
 المواسبة و ترسقن البروث والوظم الزراعقة لوشر التكوولونقات الندقدة  - 4 الركقزة

 .اعتمادهاعمى وكذلك زقادة الدعم لمساعدة المزارعقن 
 األساسقةوقاط ال بقنضموي  بشكلالرماقة االنتماعقة فقه  ترد ال الوقت الذيفي  .4

 كعامل مساعدلدقها القدرة عمى ضمان تومقة رأس المال البشري إال أن المذكورة أعاله، 
من  تردو  من الضعفتقمل فقط ال وظم الرماقة االنتماعقة ف .ربعوقاط األهذه ال لترققق

قة التومقة البشرقة في ارمبواسطتها قمكن  ةمرتمموسقمة كذلك توفر بل أسوأ آثار الفقر، 
 .شرعقة السقاسقة لمركومات الوطوقةاللمستقبل وتعزقز ا
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المادقة " لتومقة االقتحادقةاعوامل ى عم متومقة الزراعقةالشامل ل األفرققي بروامجالركز ق .5
غقر اإلوتانقة الزراعقة في أفرقققا. لزقادة اإلوتاج و  مطموبةال ،البوقة الترتقة"المتعمقة بو 
سوق العمل في المواطق  وطرق سقرالعامل البشري  مردود معبشكل  ىتعاطق هأو

 الرسمي غقر لالقتحاد االنتماعقة الرماقة خطةبواسطة هذه الفنوة وقمكن سد الرقفقة. 
إلى . وقوظر ققنققر من قبل القادة األف 2011في عام  تي اعتمدتال، الرقفققن والعمال

 البروامج لركائزل كمخدمات الرماقة االنتماعقة كملحول العمال الرقفققن وأفراد أسرهم و 
وكوسقمة لتعزقز إوتانقة العمال الرقفققن ومكافرة الفقر  متومقة الزراعقةلالشامل  األفرققي

 .في المواطق الرقفقة
أن بعض الرمول  متومقة الزراعقةلالشامل  األفرققيالبروامج من  3رقم  ققر إطار الركقزة .6

خارج وطاق التدخالت الزراعقة المباشرة، بقوما  وندلمعالنة النوع وسو  التغذقة قد ت
، وأن األحرا و  قنوشطالعمى الواس في الواقع الواسع الوطاق الومو الزراعي قعتمد 

أن ا محممة تحمقما نقدالقمكن لمتدخالت و . كبقرة فوائد غقر مباشرةمومو الزراعي ل
رماقة كووها دعم لم" من ترتقيو " هماتو العتماد عمى ذلقتمكووا من ادعم المزارعقن ت

. ا قعتمد عمى المساهماتومر  اانتماعق اتأمقو لتحبحممولة من الضرائب النتماعقة اال
 .عمى المدى الطوقل دمجهدف إطار ال هذا هوو 
مومو ل مرركعامل  الرقفققن والعمال الرسمي غقر لالقتحاد االنتماعقة الرماقة خطةإن  .7

 الرماقة خطة بوقتوقد . والقدرة عمى التكقفمن خالل مساهمتها في زقادة اإلوتانقة 
عمى )أ( المبادئ التونقهقة  الرقفققن والعمال الرسمي غقر لالقتحاد االنتماعقة

نتماعقة بوا  عمى دراسة شاممة، رزمة الرماقة االلاألدوى الوطوي األساسقة. )ب( الرد 
( تمكقن العمال من 1رزمة مثل )الرققق الرد األدوى من ى تمع)ج( العوامل المساعدة 
 اتالسقاس حقاغة اتعممق ( المشاركة في2المهوقة، ) وظماتهمخالل إوشا  أو تعزقز م
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موا مة بقن األطر القاوووقة ال( 4( الدعوة واالعتراف )3بحوت قوي وفعال؛ )
( 6) س.ب وظام عمىل الرقفققن االعمبقاوات واعد قو  ئقاتإرحاإدارة ( 5والتوظقمقة؛ )

 .إدارة المعرفة وتبادل الخبرات
توفقذ مزقج من في في عممقة التخطقط و  اأساسقدورا موظمات العمال الرقفققن تمعب  .8

لمرد من الققود  هاالتي قوبغي تعزقز  تالتعاووقاقشمل ذلك تدابقر الرماقة االنتماعقة. و 
 .المؤسسقة

ورو  اندقد االرماقة االنتماعقة في سقاسات التومقة الزراعقة األفرقققة وهن دمجقعتبر  .9
التي ضخمة المقوى العاممة لالعمل ظروف الترسقن الشامل والمتزامن لظروف المعقشة و 

 االنتماعقة الرماقة خطة دمجكما أن الزراعي.  الوشاطفي أي ووع من تشتغل 
لمتومقة الزراعقة الشامل األفرققي في البروامج  الرقفققن والعمال الرسمي غقر لالقتحاد

لرماقة االنتماعقة في نمقع مرارل ااستراتقنقات دمج تردقات و ى لإعممقة تسعى 
عمل الئقة ظروف  وذلك لتشنقع، لمتومقة الزراعقة الشاملاألفرققي عممقة البروامج 

 .معمال الرقفققن وأفراد أسرهملورفاهقة 
ة ضعقفاالنتماعقة ال اتالمساعد ثلتردقات مال قؤدي هذا الدمج إلى معالنة .10

كما فعالة السائدة في المواطق الرقفقة. المالئمة وغقر الوأوظمة التأمقن االنتماعي غقر 
وممارسات االتنار بالبشر  ،والعمل، والعمل القسري ،أقضا قضاقا األطفال قعالج

 .المتعمقة باألوشطة الرقفقة
قمكن أن التي اإلنرا ات  قةووعرول  رؤقةبعض تنارب الدول األعضا  تقدم  .11

هو الرال بالوسبة كما تساعد في توسقع وطاق الرماقة االنتماعقة لمعمال الرقفققن. 
 :لتنارب مثل

 .في النزائر األنرا  غقر لمعمال االنتماعي لمضمان الوطوي لحودوقا (1
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القتحاد غقر الرسمي والعمال الرقفققن لمبادرة توسقع وطاق الرماقة االنتماعقة  (2
تبرث والتي كوت دقفوار بالتغطقة الحرقة لمعاممقن في هقفقا والكاكاو  توسقعمع 

 عقبفي المواطق الرقفقة األخرى لقطاعات الفرعقة ورو ا وسعتالعن مزقد من 
االقتحاد غقر الرسمي )القدرة عمى  رول، ودراسة 2014في عام  امهقوظت
 الرماقة االنتماعقة، الخ(؛ مزاقا، وارتقانات لمشاركةا
تغطقة توسقع ال عمى وطويقمرماقة االنتماعقة لسقاسة انتماعقة وقاوون وضع  (3

الفقر في  تقققم مستوىو المحغر الزراعي التأمقن  (4) ؛معمال الرقفققن في كقوقال
 ثبت إمكاوقة مساهمة العمال الرقفققن في مالوي؛ )د(الذي قالقطاع الرقفي 

غقر الرسمي في االقتحاد في االقتحاد الرقفي و  الاإلطار القاوووي لتوظقم العم
 .الكامقرون

 :لمتنمية الزراعية  الشامل األفريقي في البرنامجالدمج نقطة ثانيا. 

 دمجبوابة رئقسقة لك متومقة الزراعقةلالشامل  األفرققيالبروامج من  3 الركقزة رقم ستخدمت .12
األفرققي في البروامج  الرقفققن والعمال الرسمي غقر لالقتحاد االنتماعقة الرماقة خطة

ة دافتم االستتقن في المواطق الرقفقة. ومع ذلك، سالعامم مرووة أقضا عززكما تالشامل، 
توسقع وطاق الرماقة االنتماعقة  لمن أنالشامل األفرققي مبروامج األخرى ل الركائزمن 

اوعدام األمن الغذائي وسو  التغذقة ف. دمجملام وهج شامل استخدر ب، علمعمال الرقفققن
والمخاطر  ،والبطالة ،توفر الغذا ، واوخفاض الدخلمستوى اوخفاض  ان عنونمق

لمخدمات األساسقة، بما في ذلك الحرة والمقاه  الوحول، وقمة فرص والضعف
دورا راسما في ترققق الرماقة االنتماعقة تؤدى  نأوقوتظر والحرف الحري والتعمقم. 

تدخالت الرماقة قعتمد  ألمن الغذائي األفرققياإطار فهدف القضا  عمى النوع. 
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برامج تشمل ألمن الغذائي ل لهودسة فعالةاالنتماعقة باعتبارها عواحر راسمة 
سترقاق االالقائمة عمى لوسائل معقشة ورفاهقة الفقرا  والضعفا : اسقاسات تعزز سبل و 

لوسائل وبرامج التغذقة، وا والتغذقة المدرسقة ،الغذا و د غقر المشروط الوقتروقل مثل 
لدعم المالي تأمقن ضد النفاف واال، التروقل المشروطالقائمة عمى الروافز مثل برامج 

تأمقن الذاتي ال نبقمخاطر تتراوح لماستراتقنقات  موفسهبأالواس وغالبا ما قوسخ (. المونه
 خطةكمل . وت  غقر رسميبشكل منموعة ال بقنتقاسم المخاطر و )االدخار الوقائي( 

الرماقة االنتماعقة  رزمة الرقفققن والعمال الرسمي غقر لالقتحاد االنتماعقة الرماقة
غطي تانتماعي إضافة وظم ضمان من خالل لمتومقة الزراعقة الشامل األفرققي مبروامج ل

العمال في العمل الزراعي وغقر الزراعي في المواطق الرقفقة التي قتعرض لها المخاطر 
 .ائبالمذكورة أعاله والممولة عبر الضر  المساعدة االنتماعقةلبرامج 

 والعمال الرسمي غقر لالقتحاد االنتماعقة الرماقة خطة عمى دمج دمجالوهج  تكزقر  .13
 ات( عممق2) ا( مبادئهم1من خالل ) لزراعقةلمتومقة االشامل األفرققي والبروامج  الرقفققن
إلى  لزراعقةلمتومقة االشامل األفرققي من إطار البروامج  6المبدأ وقهدف ا. متوفقذه

وقعتبر هذا المبدأ " في المواطق الرقفقة. عيشقدرة الضعفاء عمى الحماية وتعزيز "
 الرسمي غقر لالقتحاد االنتماعقة الرماقة خطةحل ما بقن ق شامال اتشغقمق امفهوم
 الرماقة خطة لمتومقة الزراعقة. رقث توفر الشاملاألفرققي والبروامج  الرقفققن والعمال

وقة والموهنقة فألدوات المفاهقمقة والا الرقفققن والعمال الرسمي غقر لالقتحاد االنتماعقة
 .ممبدألمتكامل  وشرل

 :الدمجمبادئ  ثالثا. 

 :بما قمي دمجالعممقة ستقوم  .14
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  عمى  لزراعقةلمتومقة االشامل األفرققي البروامج آلقة وعممقة وأدوات تخطقط االستواد إلى
ارتقانات ذلك أخذ قضمن سي. و وطوال سقما عمى المستوى النمقع المستوقات، 

مررمة الحقاغة  بد ا منفي الرسبان الرماقة االنتماعقة لمعمال الرقفققن وأفراد أسرهم 
 لدقها تتوفر يبالوسبة لمدول األعضا  الت ،تم الدمجسقالرحد والتقققم. و  خطوةرتى 
 ات الوطوقةعممقم، كعممقة مكممة للمتومقة الزراعقة الشامل األفرققي لبروامجا اتعممق

 دمجسقنري البالوسبة لمبمدان األخرى، فأما . متومقة الزراعقةلالشامل األفرققي مبروامج ل
 من السقاسة الزراعقة الوطوقة؛اوطالقا 

 لتحمقم المزقج الحرقح الالزمة دوات األالقاوووقة والفوقة، و لوثائق وا ،المفاهقم وفقرت
االنتماعي التي من المرنح أن تدعم أهداف التأمقن -ةالمساعدة االنتماعقوظم ل

الومو واإلوتانقة، وترسن فوائدها لمعمال  بشأن لمتومقة الزراعقة الشامل األفرققي البروامج
 ؛الرقفققن وأفراد أسرهم

 في المواطق  المطرورةلتآزر والتكامل بقن مختمف تدخالت الرماقة االنتماعقة تسهقل ا
 ؛، وبالتالي نعمها أكثر شمولقةالضعقف توسقق، التي تعاوي من الالرقفقة

  الذقن قعممون  معمال الرقفققنل المختمفة لألوضاعالرماقة االنتماعقة وفقا  وظمتحمقم
أو  غقر الموتظمةالموسمقة/عمال واأل، ةل الرر اعمالعمل بأنر أو األ عمى أساس

 .ةدائمال
  العمل عمى  والمبوقةالعامة لمرماقة االنتماعقة القائمة عمى األدلة  اتدابقر السقاستدعم

الضعف وارتقانات الرماقة االنتماعقة لمفئات /اوعدام األمن رولاإلرحائي 
الفقر لتردقد مزقج الرماقة االنتماعقة لألسر  تقققم مستوىالمستهدفة، بما في ذلك 

 ؛الرقفققن الرقفقة والعمال
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 لمرماقة لوسا  والشباب اوارتقانات  ،وعدم األمان ،وقاط الضعف المرددةتعرف عمى ال
 ة، ومعالنتها.عمال خطر ألاألكثر تعرضا ل، في المواطق الرقفقة

 قبل مشاركة مبكرة منو قوي، و مستوى ال عالي سقاسي دعمتقدقم  دمجالوناح  قتطمب 
الممكقة لترققق فهم مشترك لمتردقات واألهداف، و من أنل أحراب المحمرة الرئقسققن 

 .الوطوقة

 :دمجعممية الرابعا. 

 :يفة فوقالمفاهقمقة والقاوووقة والتتمثل العواحر 

 :الدخلكسب مركزية القدرة عمى  . أ
الثمن الذي عمى دخمهم و  عمىممواد الغذائقة في السوق واألفراد ل ألسراقتوقف وحول  .15

وبالتالي فإن . ةلاالدخل إلى رد كبقر عمى العموقتوقف دفعه مقابل الغذا . قنب 
. ةألسر ل من العوامل الرئقسقة لترققق األمن الغذائي والرماقة االنتماعقة تعتبر العمالة

وشبكات  ممتمكات،الو  ،فرص كسب الدخلى معحول الفقرا  رترسقن فرص ؤدي وق
العمل توفقر عمل من أنل فإن اللذلك، و وعدم أموهم.  همضعفإلى تقمقص  ،األمان

 غقر لالقتحاد االنتماعقة الرماقة خطة دمجضروري ل أمر الالئق في القطاع الرقفي
 .لمتومقة الزراعقةالشامل االفرققي في البروامج  الرقفققن والعمال الرسمي

 
 :الرعاية االجتماعيةومنظور حقوق اإلنسان  . ب
 أساس ( منال رقوق اإلوسان عمى1: )مناالتعمى ثالثة مرور الدمج رول قت .16

التأمقن  أساس رقوق العمال عمى منال( 2؛ )ةاالنتماعق الرعاقةالمساعدة االنتماعقة/
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الرحد والتقققم  وآلقةلمتومقة الزراعقة الشامل األفرققي ( عممقة البروامج 3االنتماعي و)
 .بأكممها دمجاللإلشراف عمى عممقة الوطوقتقن 

 االنتماعقة الرماقة خطةذات الققمة المضافة لوظم الرماقة االنتماعقة ناوز تت .17
لها  ودعقمان االنتماعي التي األشبكة ، الرقفققن والعمال الرسمي غقر لالقتحاد
عمى األطر الوطوقة ومعاققر ألوها ترتكز  ،لمتوتمقة الزرعقةالشامل األفرققي البروامج 

الضمان ب( قعترف 1948اإلعالن العالمي لرقوق اإلوسان )كما أن . العمل الدولقة
 .االنتماعي كرق أساسي من رقوق اإلوسان

الضمان االنتماعي إرشادات  رول( 1958) 102اتفاققة موظمة العمل الدولقة قدم ت .18
 لموضعتحمقم وتوفقذ وظم الضمان االنتماعي عمى المستوى الوطوي وفقا بشأن 

مفروع التسعة لمضمان ل قاالرد األدوى من المعاققر المتفق عمقها عالم قرت. و وطويال
عاوات ،المرضفي رالة  واإلعاواتاالنتماعي: الرعاقة الطبقة،  عاواتالبطالة،  وا   وا 

عاواتالشقخوخة،  عاواتة، و قاألسر  اواتواإلع، ات العملإحاب وا  عاواتاألمومة،  ا   وا 
عاوالعنز،  لهذه المخاطر دون تغطقة قتعرضون ن و العمال الرقفقفالوانقن.  تاوا 

هذه الرقوق االنتماعقة كعمال االستفادة من ق لهم أوه قرمواسبة، عمى الرغم من 
 .واالقتحادقة الموحوص عمقها في األطر القاوووقة الوطوقة

االتفاققات األخرى ذات الحمة ب( 1958) 102ل اتفاققة موظمة العمل الدولقة قكمتم ت .19
في  الرقفققن والعمال الرسمي غقر لالقتحاد االنتماعقة الرماقة خطةدمج  ةقملتونقه عم
 والحرة السالمة اتفاققة: وتتمثل أساسا في. لمتومقة الزراعقة الشاملاألفرققي البروامج 

(؛ 1966) 127( رقم ؛ التعاووقات )البمدان الوامقة(184 رقم) 2001 الزراعة، في
الممرق باتفاققة  1982وبروتوكول (؛ 1958) 110؛ ورقم 110رقم مزارع، اتفاققة ال

 149ورقم  141رقم موظمات العمال الرقفققنواتفاققة ؛ (1982) 110رقم  لمزارعا
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طار، و 160رقم  اتفاققة إرحا ات العمل (. وتقدم1975)  موا مةل األفرققي االتراد ا 
إرحا ات ووظم نمع بقاوات  وضعتونقهات بشأن  ،العمل سوق معمومات وظم وتوسقق
 منال في خطة الرماقة االنتماعقة لالقتحاد غقر الرسمي والعمال الرقفققنلعممقة 
 .الزراعة

وثائق باألطفال والعمل القسري، وكذلك  ةلاعمب تتعمقاتفاققات بى دولقة أخر  وثائق ترتبط .20
في القطاع الرقفي. ومع تسود ممارسات  هيباالتنار بالبشر، و أخرى تتعمق قاوووقة 

فنوات فقما قتعمق بالتحدقق عمى اتفاققات  ثمةبمد، كل ذلك، ووظرا لخحوحقات 
إلطار طبقا لوطاق تغطقة العمال الرقفققن فقما قتحل بموظمة العمل الدولقة، أو 

في المواطق الرقفقة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن غالبقة  هالقاوووي الوطوي والقدرة عمى توفقذ
 من أعضا هن  وأمن المواطق الرقفقة قتوافدن الموازل في المواطق الرضرقة  دماتاخ

في بوا  وتعزقز وظم الرماقة االنتماعقة في  نسهمقأن  هنعمال الرقفققن. وقمكوالأسر 
دمات موازل في المواطق بشكل مواسب كخا نرقفي، شرقطة أن قتم تغطقتهالمرقط ال

 .الرضرقة

 :تعريف العمال الريفيينج. 

وظم في تحمقم مهما لمغاقة القاوووي  اإلطارفي ظل تعرقف العمال الرقفققن  ربتقع .21
وضعهم في سوق العمل في المواطق الرقفقة.  باختالفعترف تالضمان االنتماعي التي 

 وقشممونن في األوشطة الزراعقة وغقر الزراعقة، و العمال الرقفق تغلقش، 1متعرقفل ووفقا
 :الفئات التالقة

  وحغار المزارعقن ،ن لرسابهم الخاصو العامم 

                                                           
1
 5791 الريفيين العمال منظماتاتفاقية  
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 رأنب العاممون 
 غقر الموتظمونن و و الموسمق ونمملعاا 
 في  غقر موتظمقنموسمققن و  قنمماعالمستخدمقن كن عبر الردود و المهانر  ونمماعال

 .الزراعة
أو  كافة من تتم إعالتهم من قبل العامل هممل الرقفي االعأسر من المعموم أن أفراد  .22

خطة الرماقة االنتماعقة األطفال والشقوخ األهداف الرئقسقة لرقث قعتبر . العاممة
 .في المواطق الرقفقةلالقتحاد غقر الرسمي والعمال الرقفققن 

 :في القطاعات الفرعقة التالقة ونن المستهدفو العمال الرقفق قونداإلضافة إلى ذلك، ب .23
 الزراعة 
 ماشقةال 
 حقد األسماك 
 ررانةال 
 األغذقة معالنة 
 األوشطة الرقفقة غقر الزراعقة األخرى 

 :لمتنمية الزراعية الشاملاألفريقي نطاق الحماية االجتماعية في إطار البرنامج د. 

لعمال لحالح اطة الرماقة االنتماعقة لالقتحاد غقر الرسمي والعمال الرقفققن خ تشمل .24
 :، ما قميالرقفققن وأفراد أسرهم

 فرص التوظقف لتولقد الدخل 
  اتفاققات موظمة  وبما قتماشى معالضمان االنتماعي وفقا لإلطار القاوووي الوطوي

 .العمل الدولقة ذات الحمة
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 المساعدة االنتماعقة. 

أوظمة  مزقجين: تصاد غير الرسمي والعمال الريفيخطة الحماية االجتماعية لالق مزيج ه.
 .التأمقن االنتماعي والمساعدة االنتماعقةمزقج االنتماعقة:  اإلعاوات

خطة الرماقة  وفقا لوتائج أعمال ودراسات ترمقمقة مختمفة، قمكن تعرقف مزقج .25
ي، بما في ذلك وطوعمى المستوى الفققن االنتماعقة لالقتحاد غقر الرسمي والعمال الرق

. ما وندتوطوقة رقثلمتومقة الزراعقة الالشامل األفرققي في إطار عممقة البروامج 
لى إخطة الرماقة االنتماعقة لالقتحاد غقر الرسمي والعمال الرقفققن  وسقستود مزقج

 الوطوي لمستوىبالتقققم ردد هو مالفقر، كما  وفقا لخطتوزقع األسر الرقفقة واألفراد 
الضرائب ووظم ما بقن الوظم المبوقة عمى مزقج وقنمع الالفقر والبقاوات اإلرحائقة. 

عممقات  هاضرو عمى قدرة اشتراكات العمال الرقفققن كما تالمبوقة  ةمروالشتراكات اال
رحا ات العمل األخرى في المواطق الرقفقة. و  مستوى تقققم  الهدف طوقلقتمثل الفقر وا 

وظم إلى المساعدة االنتماعقة  وظممن  ةالتدرقنق ققةتر ال فيهج المزقج لو ألنلا
 .التأمقوات االنتماعقة في المواطق الرقفقة

الرماقة االنتماعقة وتوفر مزقج عاققر موظمة العمل الدولقة كمرنع لتطوقر مستخدم ت .26
 .تمشقا مع األطر القاوووقة الوطوقة ذات الحمة وققستود إلى الرق اوهن

في خطة الحماية االجتماعية لالقتصاد غير الرسمي والعمال الريفيين  دمج عمميات و.
 :الزراعية لمتنمية الشامل األفريقي البرنامج عممية

مع  الزراعقة لمتومقة الشامل األفرققي مبروامجل المستدقرة الوطوقة مائدةمشى عممقة التت .27
 فقما قخص خطة الرماقة االنتماعقة لالقتحاد غقر الرسمي والعمال الرقفققن وهج

تداخل العممقتقن باستخدام وقسمح . اهاتمع عممق التي تتسقوطوقة الخطط التردقد 
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خطة الرماقة االنتماعقة لالقتحاد غقر  ة دمجقمالخطوات التالقة في تخطقط عم
 :لمتومقة الزراعقة الشاملرققي األففي البروامج  الرسمي والعمال الرقفققن

 التخطيط القائم عمى األدلة (1
البروامج و  خطة الرماقة االنتماعقة لالقتحاد غقر الرسمي والعمال الرقفققن يو وطت .28

دعم تحمقم توهج وآلقات مماثمة و عممقات األفرققي الشامل لمتومقة الزراعقة عمى 
 :ستخدم ما قميق، وسإلقهادعم الوهج  تودوقسالسقاسات القائم عمى األدلة. 

والتشخقص، والدراسات الترمقمقة والتخطقط القائم عمى األدلة:  تقققم االونازات -
اوعدام األمن، والضعف، وارتقانات الرماقة االنتماعقة، والعمل  أوضاعترمقل 

 االنتماعقة، الخوظام ارحا ات الرماقة في المواطق الرقفقة و 

، ال سقما فقما قتعمق شكل الالئقالوبفي الرسبان لبعد النوساوي أخذ ا قوبغي -
تهقمن معقوة والمخاطر المرددة في أوشطة  ،والحرة اإلونابقة ،بتغطقة األمومة

 .اتالرقفق تالمعمقها العا

وارتقانات الرماقة  ،ومواطن الضعف ،ترمقل سمسمة الققمة لتردقد اوعدام األمن -
 .سمسمةالاعقة في مختمف مرارل االنتم

وموظمات  ،لعمال الرقفققنموظمات ا دراسة: أحراب المحمرةالترمقل المتعمق ب -
االلتزامات وبوا  التعهد بذلك وسقسهل  .أرباب العمل، وما إلى ذلك

 ./الترالفاتالشراكات

 ، والقاوووي، وفرص بقئة السقاساتالمؤسسي، والسقاسيالفرص  -
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 :تصميم البرامج( 2

الشامل لمتومقة البروامج األفرققي  مخططات تفاحقلدمج عمى أساس السقتم وضع وهج  .29
 :التالقة خطة الرماقة االنتماعقة لالقتحاد غقر الرسمي والعمال الرقفققنالزراعقة و 

 .قطاعالالتشاركقة والروار االنتماعي في  اتممقعال -
في عممقة  حاد غقر الرسمي والعمال الرقفققنخطة الرماقة االنتماعقة لالقت أهداف -

 .لمتومقة الزراعقة الشاملاألفرققي البروامج 
 

 القدرة عمى التنفيذ (3
قدرات أحراب المحمرة في المناالت  ومقةتمن الضروري ، دمجعممقة ال لقسهلت .30

 :التالقة
 .سو الدر وتبادل تعمم الرحد والتقققم،  -
، بما في ذلك لعمال الرقفققنموظمات اوقة للفالقدرات التوظقمقة وا -

 (وموظمات أرباب العمل العمالقة التعاووقات )الوقابات
 ررانة،وال ،والزراعة ،رئقسقة: العملالوزارات لموقة والبشرقة فالقدرات ال -

 .، والتومقة الرقفقة والتخطقطألسماكحقد او 
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 آليةفي خطة الحماية االجتماعية لالقتصاد غير الرسمي والعمال الريفيين  دمج (4
 :لمتنمية الزراعيةالشامل األفريقي البرنامج دعم/مؤسسات 

 لدمج توفقذ الزراعقة لمتومقة الشامل األفرققي البروامج مؤسسات/دعم آلقةسقتم استخدام  .31
مررمة من بد ا خطة الرماقة االنتماعقة لالقتحاد غقر الرسمي والعمال الرقفققن 

خطة الرماقة االنتماعقة في  خبقر ضافةتم إالرحد والتقققم. وست مرارل التحمقم إلى
مبروامج ل الوطوقةفي آلقة التوسقق إشراكه أو لالقتحاد غقر الرسمي والعمال الرقفققن 

 :األدوار التالقة ألدا ، ةالتالقلمتومقة الزراعقة الشامل األفرققي 

 .بروامجالدعم تحمقم  -

 .والمساودة دعمالفي  فوي صتخم -

 .الرحد والتقققم ر توفقذقدعم خب -

االستعراض الدوري و مشترك الستعراض االالتقققم الدوري واستعراض األدا :  -
 .مرددال

 

العمل والزراعة/التومقة الرقفقة من  اتوزار لالدعم  ةدازق من الضروريباإلضافة إلى ذلك،  .32
خطة الرماقة  دمجب قدراتها المؤسسقة، ووضع آلقات لمتوسقق فقما قتعمق تعزقزخالل 

لمتومقة  الشاملاألفرققي البروامج في االنتماعقة لالقتحاد غقر الرسمي والعمال الرقفققن 
وقة فالمالقة والالبشرقة و القدرات المادقة، و من  عممقة الدمج ستفقدتن أقمكن و . الزراعقة
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بما  خدماتها لمعمال الرقفققن، وسعالنتماعي القائمة التي قمكن أن تلمؤسسات التأمقن ا
موظمات العمال الرقفققن حالح ل عارفوالم اتشراكة لبوا  القدر الفي ذلك من خالل 

 .األخرى ذات الحمة /الهقاكلؤسساتوالم
خطة الرماقة االنتماعقة لالقتحاد غقر الرسمي والعمال  منأقضا  تفقد عممقة الدمجست .33

بقن مختمف برامج الرماقة االنتماعقة القائمة التي  لتماسكوالترسقن التوسقق الرقفققن 
 .التكاملمن رقث التي تكون ضعقفة  الرقفتستهدف سكان 

 

 االستثمارامج نبر نموذج  (5

خطة الرماقة و -لمتومقة الزراعقة الشاملاألفرققي مبروامج لإن التخطقط المتكامل  .34
تردقد بروامج استثماري لهذه  قسهلاالنتماعقة لالقتحاد غقر الرسمي والعمال الرقفققن 

خطة  إطار التي تأتي فيمتدخالت قتم تخحقص موارد مالقة لبقوة أن وقوحى  األخقرة.
ستثمار الا خططفي  حاد غقر الرسمي والعمال الرقفققنالرماقة االنتماعقة لالقت

عمى سبقل المثال، ف. الوطوقة واألمن الغذائيلمتومقة الزراعقة الشامل األفرققي مبروامج ل
قمكن تخحقص ما أولوقة لبمد  يمكربون كتدخل ذلإذا تم تردقد التسهقالت االئتماوقة 

 بوودوقوبغي أن قتم تونقه بعض في مقزاوقة الخطة االستثمارقة. له بعض األموال 
الوخراط من ا المقزاوقة في إطار المقزاوقات الوطوقة لمرماقة االنتماعقة لتمكقن الفقرا 

 .أفضل في الوشاط االقتحاديبشكل 
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 :لشراكة بين القطاعين العام والخاصا( 6

 التوفقذوضمان  لمرماقة االنتماعقة لمعمال الرقفققن إقرار وظم قةمسؤول تترمل الركومات .35
لمزارعقن أرباب العمل والوقابات العمالقة، فضال عن موظمات اوقوند . لها الفعال

توفقذ السقاسات واألطر القاوووقة التي تهدف عممقة  حمقمفي األخرى مثل التعاووقات 
أحراب وقرتاج . يالزراعالقطاع إلى ضمان العمل الالئق وترسقن ظروف العمل في 

إلى االوخراط في عممقات التعمم المتبادل والمسا لة المستمرة هؤال  المحمرة الرئقسققن 
 .من خالل روار انتماعي فعال

ونود الشركات متعددة النوسقات والشركات الحغقرة والمتوسطة في قطاع الزراعة  قدعو .36
قبرر تطوقر الشراكة بقن  كما أوهممسؤولقة االنتماعقة لمشركات. لإلى وضع إطار 

خطة الرماقة االنتماعقة لالقتحاد غقر الرسمي والعمال  القطاعقن العام والخاص لدعم
 .في هذا القطاعالرقفققن 

خطة الرماقة االنتماعقة لالقتحاد غقر الرسمي والعمال  دور القطاع الخاص فيإن  .37
رمل تققوبغي أن و . مهم لمغاقةلمتومقة الزراعقة الشامل األفرققي البروامج -الرقفققن 

بشكل خاص هذا الضمان االنتماعي لمعمال. وقوطبق بفقما قتعمق  قةالمسؤول وهموظف
أما . قنب العمل والموظفاحرأبقن  ةد المبرمو عقالمى الزراعة التنارقة بوا  عمى ع

من قبل القطاع  همقمكن دعمف ،الزراعة غقر التنارقة، ال سقما أحراب المزارع الحغقرة
قنب أن و إلى األسواق ووضع آلقات ترالف أخرى.  موحوله سهقلالخاص من رقث ت

المواسبة التي  تدخالتالفقر في القطاع الرقفي من خالل ال خفض ردةشارك أقضا في ق
 .الوحول إلى األسواق لحغار المزارعقن في المواطق الرقفقة سهقلتهدف إلى ت
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هقل الرحول عمى القروض الحغقرة في القطاع في تس التموقل الحغقر قطاعشارك سق .38
 .المالقة مع خدمات التأمقن متواهي الحغر هالنمع بقن خدماتفي الرقفي و 

 

 :تصاالتاال  (7

خطة لمتومقة الزراعقة ولالشامل األفرققي مبروامج ل استراتقنقات االتحالأن تكون  قوبغي .39
دعم  لمن أن متكاممةالرماقة االنتماعقة لالقتحاد غقر الرسمي والعمال الرقفققن 

ب قستنالتي توتعزقز وحول العمال الرقفققن لتدابقر الرماقة االنتماعقة  دمجالعممقة 
شكل أوشطة توعقة تستهدف  فيكون تتقنقات االتحال أن تراوقمكن السالرتقاناتهم. 

الزراعة عمقة بتمالد من األرداث الدولقة قستفتوأحراب العمل، و  ققنل الرقفامعالكال من 
اإلعالم لتعزقز الرماقة االنتماعقة لمعمال الرقفققن وغقر  وسائلعمل مع ، وتوالعمل
 .قنالرسمق

 

 :دمجلم متباينةال الُنهج .8

فقما قخص  لمتومقة الزراعقة،الشامل البروامج األفرققي من خالل عممقات  دمجال قتم .40
أما . بالوسبة لمبمدان/المنموعات االقتحادقة اإلقمقمقة ستثماراللوخطط  هتوفقذ أطر 

األفرققي البروامج بعد إطار بالوسبة لمبمدان/المنموعات االقتحادقة اإلقمقمقة التي لم توفذ 
 .من خالل عممقات حقاغة السقاسات الزراعقة دمجال ، فقتملمتومقة الزراعقة الشامل
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 :خاصةالمبادرات ال (9

 وضعتسهقل ودعم مفوضقة االتراد األفرققي لالمنموعات االقتحادقة اإلقمقمقة و  تدعى .41
 لدقهارماقة انتماعقة قائمة عمى الموتنات التي ستغطي منموعة من الدول األعضا  

 ،والمطاط ،والقطن ،والكاكاو ،والبن ،والشاي ،)مثل قحب السكر شائعةموتنات 
 . ةموز، الخ( بهدف وضع معاققر مشتركوالسمك، والتبغ، وال ،والخشب

 :الرصد والتقييم (10

وقمكن لمتومقة الزراعقة الشامل األفرققي مبروامج لعممقة الرحد والتقققم  ستتم متابعة .42
وقوبغي تقدقم التقارقر لمهقئات ذات الحمة  عود االقتضا . ةالدورق اتباالستعراضلققام ا

المنموعات كما ستردد في االتراد االفرققي، ال سقما المؤتمرات الوزارقة المختحة. 
 .ذات الحمة اتهاالمواسبة وفقا آللق ات الرحد والتقققماالقتحادقة اإلقمقمقة عممق


