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 مقدمة:

مجموعة متنوعة  ويشممون% من القوى العاممة العالمية 60العمال غير الرسميين  يشكل -1
 نعدامالمن السكان فيما يتعمق بنوع التشغيل والوضع االجتماعي والقانوني. ويتعرضون 

الحصول مع قدر قميل من العمال الرسميين  من بدرجة أكبر ضعفلاألمن الوظيفي وا
. ونتيجة لذلك، عمييا بتاتا عدم الحصولعمى الرعاية الصحية الجيدة بتكمفة ميسورة أو 

لسوء الحالة الصحية واإلصابة  من ضعف متزايدن غير الرسميين و العامميعاني 
 1غير آمنة وغير صحية.والمرض. وعالوة عمى ذلك، غالبا ما تكون ظروف العمل 

المتناىية  المؤسساتمن انطالقا من الوحدات االقتصادية  يشمل البرنامج مجموعة -2
. القطريةنظم السياسات و الالصغيرة والمتوسطة كما حددتيا  المؤسساتإلى  الصغر

في االقتصاد  تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ادا منأعدفإن  وفضال عن ذلك،
تعمل و في المؤسسات الرسمية. عمالة غير الرسمية ال وجود يالحظ بينما، غير الرسمي

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي. وىي كل من 
  أيضا األعمال االجتماعية والقطاعات التعاونية.تشمل 

توظف المؤسسات الصغيرة ، منظور مؤسسات سوق العمل األفريقية إطارفي  -3
بشكل متزايد  ويتم االعتراف بيا طة أكبر نسبة من السكان في سن العملوالمتوس

في العديد من البمدان فلمبمدان األفريقية.  يناالقتصادي والتنمية انتاجية لمنموكمحركات 
أن  ويقدر% من الوظائف. 50 نحوالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  توفراألفريقية 

الناتج المحمي اإلجمالي في  % من70المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساىم بنسبة 
% من األعمال الرسمية في 91 تمثل حتيالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  كما أنغانا. 

الناتج المحمي اإلجمالي  في% 57% و 52بين يتراوح وتساىم بما  ،جنوب أفريقيا
% من العمالة 85لى توفر المؤسسات الصغيرة حوا في غاناو معمالة. ل% 61 نحووتوفر 

                                                           
1
 0202نقاط الضعف الصحية لعمال القطاع غير الرسمي و مؤسسة روكفلر، مايو  
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% 92وتشكل نحو غانا لج المحمي اإلجمالي % من النات70 بحوالي الصناعية وتساىم
  .2األعمال التجارية في غانا  من

يقدر البنك الدولي خطر اإلصابة المينية المميتة وغير المميتة في المنطقة االقتصادية  -4
في أوروبا الموجودة تمك  عمىخمس مرات بفريقيا جنوب الصحراء بننيا تزيد أل

 (.Benach et al 2007وأمريكا)
المؤسسات  مدى يكون أمرا استراتيجيا ومالئما ألفريقيا أن تستفيد من أي وىذا يشير إلى -5

جميع العمال، وبالتالي تسريع  تشملكي  الصغيرة والمتوسطة لتوسيع الحماية االجتماعية
القضاء عمى الفقر في القارة وتعزيز العمالة الالئقة في جميع مجاالت االقتصاد 

سمسمة من الدراسات حول ممارسات وأدوات وتقنيات الصحة  . وىناكواألعمال التجارية
من ممارسة األعمال  اىام اوالسالمة المينية تعتبر الصحة والسالمة المينية جانب

دارة الجودة. وىي دليل عمى ال وجود صمة بين توفير السالمة والصحة تجارية الجيدة وا 
 ونتائج الشركة اإليجابية. ةالميني

 

 الصغيرة والمتوسطةو المتناهية الصغر  الحماية االجتماعية في المؤسسات تغطيةثغرات -أوال
 في أفريقيا

 :الطفل واألسرةاستحقاقات  األمومة، حماية

 محوامل وأميات الرضع واسرىنل تنمين الدخلمن حيث المبدأ، فإن حماية األمومة تكفل  -6
مع العمل في نفس الوقت الوصول الفعال إلى الرعاية الصحية الجيدة لؤلميات، وكذلك 
قانون نظم عمى المستوى العالمي، يغطي و والمينة.  العمالةدعم المساواة في  عمى

                                                           
، وزارة المالية، جامعة غانا كلية أوبورقضايا في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في غانا وجنوب أفريقيا، جوشوا  2

 0202جامعة غانا، ليغون، ، واالقتصادية لبحوث اإلحصائية واالجتماعيةامعهد  بيتر كوارتي،و  ويغونإدارة األعمال، 
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إذا % 57% من النساء في العمل و40ستحقاقات النقدية لؤلمومة اإللزامية أقل من الا
 غالبا لمنساء في التوظيف الذاتي(.طوعية ) التغطية التم ادراج 

التي تواجو أفريقيا ىي ذات شقين. أوال: تعمل أعداد كبير من النساء في  إن التحديات -7
ايد لعالقات العمالة. ثانيا: ىناك العديد واالدراك المتز الزراعة واالقتصاد غير الرسمي 

في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  من نقاط الضعف ) المؤسسية والفنية والمالية (
 إدارة حماية األمومة.

 الحماية االجتماعية للرجال والنساء في سن العمل

بالعمل مثل  المرتبطةمن المخاطر  سن العمل لمجموعةيتعرض الرجال والنساء في  -8
عمى المستوى العالمي، يتم فالبطالة واصابات العمل والعجز والمرض واألمومة. 

لمنساء % من الناتج المحمي اإلجمالي لنفقات الحماية االجتماعية 3,2تخصيص 
% في أفريقيا و 5,0يتراوح بين مما أثناء سن العمل،  تنمين الدخلوالرجال لضمان 

لحد كبير بالحصة سير األداء األفريقي الضعيف جدا يمكن تف% في غرب أوروبا. 9,5
الصغيرة والمتوسطة في االقتصادات األفريقية مع التغطية الكبيرة لممشاريع الصغرى و 

 محماية االجتماعية لمموظفين.ل الكافية غيرالمنخفضة و/ أو 

 الحماية االجتماعية للنساء والرجال المسنين

فإن نسبة ، ر الرسمية في أفريقيا جنوب الصحراءنظرا لمنسبة العالية من العمالة غي -9
في المعاش % فقط من القوى العاممة تسيم في تنمين المعاش التقاعدي وليا الحق 4,8

% في شمال أفريقيا و آسيا 0,34% و 4,47القائم عمى االشتراكات، مقارنة ب 
 % في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.38والمحيط اليادئ و 

أفريقيا منخفضة بشكل كبير. باإلضافة إلى ذلك، فإن ُتعتبر تغطية المسنين في  -10
منع الفقر في سن الشيخوخة. عمى  مما يحد من قدرتيممستويات المعاش ليس كافية، 

نظم المعاشات التقاعدية لالتي تم تنفيذىا بالفعل أو الجاري تنفيذىا  اإلصالحاتأن كما 
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يات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توظف غالبية خصوصقد ال تنخذ في الحسبان 
في  دول أعضاء 6توفر حكومات و لحسابيم.  العامموناألشخاص  فييم بمنالعاممين، 

 االتحاد األفريقي فقط المعاشات لممسنين.

 :التغطية الصحية

 التغطية الصحية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمتدفي بعض البمدان األفريقية،  -11
آثار سمبية  التي تنطوي عمىالمخدرات والكحول  إساءة استعماللتحدي المتمثل في ا إلى

نتاجيتيم.   تتوفر بحوث محدودة جدا في ىذا المجال.و عمى رفاه العمال وا 
عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  يمكن الوقاية من األمراض المينية في أماكن -12

تدابير الصحة والسالمة في أماكن عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أىمية  وتكتسي
عمى حد سواء  اقتصادية واجتماعية ألنيا تشكل قضية تعزيزالإلى  وتحتاج ،حاسمة
 لمدول األعضاء. بالنسبة

بشنن " تنثير  توجييية، بحثت لجنة العمل والشؤون االجتماعية ورقة 2009في عام  -13
ناعة البشرية/ اإليدز والسل والمالريا في عالم العمل" فيروس نقص الم

(LSC/EXP/10(VII). المتمثمة في الورقة نطاق تنثير األوبئة الثالثة وقد استكشفت 
فيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز والسل والمالريا عمى عالم العمل. وىي تغطي 

العام والخاص، في االقتصاد  األنشطة واليياكل المرتبطة بمكان العمل في القطاعين
المنجور وتقدم أمثمة بارزة يقوم بموجبيا الشركاء االجتماعيون غير الرسمي والعمل 

ط الضوء عمى بعض المجاالت ذات األولوية ول األعضاء بمعالجة األوبئة وتسموالد
 لممضي قدما. بشننيا كطريق واتخاذ إجراء إلييا لالسترعاء

الكحول والمخدرات عمى الصحة  استعمالإساءة وعالوة عمى ذلك، يمكن أن يؤثر  -14
مصدر قمق في عالم العمل في أفريقيا  يشكالنواألمن في مكان العمل تنثيرا سمبيا. وىما 

 والسيما بالنسبة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 حصاءات والفجوات المعرفيةاإل
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بمة لممقارنة بخصوص الحماية االجتماعية في وقا إن عدم وجود بيانات موثوق بيا -15
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، السيما في البمدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، كما 

وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد غير في أفريقيا، ىو الحال 
 الرسمي يعيق جيود أصحاب المصمحة في فيم التحديات وتصميم سياسات فعالة.

ن البحوث ذات الصمة المباشرة بالحماية االجتماعية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إ -16
قميل من البحوث  وقد أجرى عمى البمدان المتقدمة. األدبياتمعظم تركز محدودة جدا و 

في  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةفي  الصحة والسالمة المينية والدراسات المركزة عمى
تساىم ىذه و  النصوص التنظيمية.وضع تصميم السياسات و  عمى القارة لتوفر دليل

االنخراط في برامج في مديري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ترددالفجوات المعرفية في 
ليذه  السمبيةآلثار لتصورىم  ، وحيث حال بينيم وبين ذلكالمينية والسالمةالصحة 

 3تكاليف التشغيل وفقدان اإلنتاجية.البرامج من حيث 
ىي الحاجة الماسة لدعم قضية األعمال لمحماية االجتماعية في المؤسسات  ىذه -17

جميع اصحاب المصمحة في القطاع العام  يشملمما  الصغيرة والمتوسطة في أفريقيا،
وتحتاج الجامعات . المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وكذلكوالخاص 

شراكيا في األمرىويتيا  تحديدوالمؤسسات البحثية إلى   .وا 
دارة المعرفة في أفريقيا.  -18 يجب بذل الجيود لتطوير إحصاءات الحماية االجتماعية وا 

  كيفية سد الفجوات المعرفية.لبحث جدول أعمال  إلى ىناك حاجةو 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Xenia Scheil-Adlun منظمة العمل الدولية، هل يمكن زيادة اإلنتاجية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خال ل االستثمار في صحة العمال؟ 

g, 2014 
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 البيئة السياسية والقانونية والمؤسسيةثانيا: 

 البيئة السياسية:

ة والقضاء عمى الفقر والتنمية الشاممة خطة عمل االتحاد األفريقي بشنن العمال تكرس -19
محماية االجتماعية و اإلنتاجية من أجل النمو المستدام ل"  3رقم مجال أولوياتيا الرئيسي 

الحماية االجتماعية  جوانبتغطية توسيع نطاق "  إلى وتدعو نتائجيا المتوقعة والشامل."
من العمال وأفراد أسرىم وتحسين اإلنتاجية والقدرة التنافسية في  المستبعدةلفئات ا لتشمل
 أفريقيا."

تستيدف  حول الضمان االجتماعي خاصة ىناك التزام محدد بـ " تنفيذ مبادرة قارية -20
وثيق مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية " التعاون بالالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

بـ " تعزيز الحوار االجتماعي  ت االقتصادية اإلقميميةومن ناحية أخرى، ُكمفت المجموعا
بشنن الحماية  مؤسسات إقميميةاإلقميمي حول الحماية االجتماعية ووضع آليات و 

لصحة والسالمة المينية ا المتمثل في توفير التحدي المحددوفيما يخص االجتماعية،" 
م قادة االتحاد األفريقي بـ " يمتز ، لمعمال الشباب األكثر تضررا من المخاطر المينية

 سالمة أكثرظروف عمل  تييئةالدعوة إلى مع ،" أمن الشباب وعمل المرأة تعزيز حممة
 وأمنا لمشباب والنساء."

سياسات االتحاد األفريقي ذات الصمة حول التصنيع والتجييز الزراعي والزراعة  -21
د من تكنولوجيات االنتاج نحو دمج المزي زخما قوياواالقتصاد األزرق ... الخ، ستحدث 

الحديثة والمبتكرة التي يمكن أن يكون ليا تنثير عمى المخاطر المينية في المؤسسات 
 الصغيرة والمتوسطة.

 وغيرىا من االلتزاماتوبغية تسييل وتسريع تنفيذ االلتزامات الرئيسية المذكورة أعاله  -22
االجتماعية لممؤسسات ذات الصمة، يتم اقتراح ىذا البرنامج الخاص بشنن الحماية 

 الصغيرة والمتوسطة.
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 البيئة القانونية

 22موجب المادة بمعترف بو كما ىو  من حقوق اإلنسان االضمان االجتماعي حق يعتبر -23
" الضمان  فإن من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. ووفقا لمنظمة العمل الدولية

لضمان حصوليم عمى  المعيشية حماية يوفرىا المجتمع لؤلفراد واألسراالجتماعي 
الدخل السيما في حاالت الشيخوخة والبطالة والمرض  تنمينالرعاية الصحية وضمان 

 صابات العمل واألمومة أو فقدان المعيل.ا  والعجز و 
اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصمة حول العمالة  توفرعمى المستوى العالمي،  -24

لتصميم و تحسين أطر تنظيمية وطنية  امعياري اأساسوالحماية االجتماعية والتوصيات، 
 102االتفاقية رقم تعيد عمى وجو التحديد، و مجاالت ) أنظر قائمة المالحق(. الفي 

 ،لمضمان االجتماعي ) الرعاية الطبية والمرض القديمة حاالت الطوارئ التسعة تجميع
صابات العمل ،والبطالة والشيخوخة األمومة والعجز والبقاء والمسؤوليات األسرية و  ،وا 
تركز  202التوصية رقم  كما أن، ا.يقانون ةوممزم ةشامم ةواحد أداةعمى قيد الحياة( في 

تغطية شاممة من خالل  وحصول الجميع عمىعمى سد فجوات الضمان االجتماعي 
( الحصول عمى 1تتكون عمى األقل من : ) مضمان االجتماعيل شاممة وضع نظم

األساسي  الدخل تنمين( 2)بما في ذلك رعاية األمومة  األساسية الرعاية الصحية
الدخل األساسي لؤلشخاص في سن العمل الذين ال يستطيعون  تنمين( 3)لؤلطفال 
 تنمين( 4، السيما في حاالت المرض والبطالة واألمومة والعجز و )يكافالدخل الكسب 

 الدخل األساسي لممسنين.
برنامج حول رفع مستوى ": فياألطر السياسية الرئيسية  تتمثل عمى المستوى القاري،و  -25

" خطة الحماية االجتماعية لالقتصاد غير الرسمي والعمال ، ،"االقتصاد غير الرسمي
يي ذات الصمة فالسياسات القارية األخرى أما " .األفريقية إلنتاجيةأجندة االريفيين " و " 

واألطفال  فيات األمياتو الحد من ب التعجيل وحممة ألفريقياة يستراتيجية الصحاال
) خطة الجنسية واإلنجابية  والحقوق لصحةاوخطة العمل بشنن  ،الرضع في أفريقياو 

 .المناعة البشرية / اإليدز والمالريا و مكافحة المخدرات نقصعمل مابوتو(، فيروس 
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 لمعمالةوقد قامت بعض المجموعات االقتصادية اإلقميمية بمواءمة األطر القانونية 
المزايا قابمية و اإلقميمية والميارات  العاممة القوى والحماية االجتماعية في دعم حركة

 .لمنقل االجتماعية
الضمان االجتماعي قوانينيا الخاصة بالعمل و وفيما يتعمق بالدول األعضاء، فإن أحكام  -26

شكال المنظمات االقتصادية بما فييا المؤسسات الصغيرة أتنطبق عمى جميع 
وفي بعض البمدان، يسمح قانون العمل بإنشاء ىياكل الصحة والسالمة لمتوسطة. وا

تخدم مجموعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تفتقر إلى  التي المينية المشتركة
 القدرات المالية والمؤسسية لتشغيل نظميا المتعمقة بالصحة والسالمة المينية. وتبقي

نفاذىا مؤسسات الصغيرة وامالءمتيا لم متمثمة في التحديات فعالة، بصورة لمتوسطة وا 
يج تنفيذ عمميات تفتيش العمل عمى حساب النيج الترويجية عمى وكذلك مالءمة نُ 

 الفني ليا وتوفيرأساس تعميم مديري وعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والدعم 
 والحوافز من أجل اعتماد برامج الحماية االجتماعية. 

 

 :ؤسسيةالبيئة الم

أدوات لتوفير المنبر  فييجميع المراحل،  عمى مؤسسات الحوار االجتماعي توجد حيثما -27
لمتفكير الجماعي والمشاركة في الحماية االجتماعية لمعمال في المؤسسات المطموب 

الصغيرة والمتوسطة. ىذا يكمل المنظمات الوطنية لمصحة والسالمة المينية عندما، 
 .التنظيميةخارج األطر  توجد وتعمل

، من العناصر الفاعمة الرئيسيةوعمى المستوى الوطني، تعتبر مؤسسات سوق العمل  -28
تفتيش العمل و صناديق المعاش ووكاالت الضمان االجتماعي مع مختمف  وحدةالسيما 

بمستوى ونظرا النشغاليا االدوار اإلستراتيجية والتشغيمية حول الوقاية وكذلك االمتثال. 
وكاالت الضمان االجتماعي ل ويمكن ،الستدامتيا احاسم اىا بارامتر البطالة باعتبار 

في دعم العمل الالئق  المزيد من المشاركة أن تنظر في إمكانيةوصناديق المعاش 
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حيث أنشنت  زيمبابويفي  وثمة مثال واحدسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وال
 5الصغيرة والمتوسطة بمبمغ  االجتماعي صندوقا لممؤسساتالوطنية لمضمان ييئة ال

دعم التحول إلى وظائف رسمية الئقة في المؤسسات الصغيرة بيدف  دوالر ماليين
 مؤسسات التعاون اإلنمائي الصغيرة والمتوسطة. تتولى إدارتوو والمتوسطة. 

من المقترح أن يقوم قسم الموارد البشرية واإلدارة اإلشراقية في المؤسسات الصغيرة  -29
نظم الحماية االجتماعية وتنفيذىا ورصدىا.  وضع تعزيز قدراتيا الفنية بشننوالمتوسطة ب

ويمكن أن تمعب الدعوة واألنشطة الترويجية و المنظمات غير الحكومية والتعاونيات 
مؤثرا إلى جانب الشركاء و  حاسما وغيرىا من منظمات المجتمع المدني دورا

 االجتماعيين.
لنظام الصحي ا عمى وأفراد أسرىم يرة والمتوسطةالصغ يعتبر حصول عاممي المؤسسات -30

انطالقا من  . وتشمل ىذه آليات وصول مناسبةاضروري اميسرة أمر  بفعالية وتكاليف
 ة القائمة.ينظم الصحالالبني التحتية الصحية إلى شراكات مع  إنشاء

رة عمى تمتمك المجموعات االقتصادية اإلقميمية ومجموعة تنمية الجنوب األفريقي القد -31
سياسة الصحة والسالمة المينية اإلقميمية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة  تصميم

من خالل المجنة الفنية المعنية بالعمل والعمالة والضمان واالشراف عمييا وتنفيذىا 
 االجتماعي.

يوجد في مقدمة الميارات المينية وتطوير المعرفة حول العمل المتصل بالحماية  -32
لمتدريب والخدمات االستشارية وبناء وضع برنامج  عجز تتطمب جوانب االجتماعية
شبكة مع  الوثيق بالتعاون سالمة المينية لممينيين والفنيين،القدرات/ لمصحة والوتعزيز 

 .ةاألفريقي ةالعمل اإلقميمي إدارة مراكزو الجامعات 
الحماية االجتماعية تتدخل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بشنن  -33

. إن نظام التنمين الصحي المناطق الريفية لمعمال في القطاع غير الرسمي وفي
 لمتنمين عمى أساسيتان مستخدمتان أداتان ىمامجتمعي والتنمين الصحي االجتماعي ال

تسجل دائرة و في البمدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.  صحة العمال غير الرسميين
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وتوفر أعضاء في القطاع غير الرسمي في مجموعات  عماال تنزانيافي الصحة المينية 
خدمات صحية وتساعد المجموعات عمى تحسين الظروف الصحية وتشكل لجنة لمصحة 

 ونظام التنمين الصحي مثاال ةوالسالمة. وتعتبر منظمة تنزانيا لمرعاية الصحية المتبادل
لرسمي في دار السالم وتوفر آخر لمظمة منظمة التنمين الصحي لالقتصاد غير ا

الرعاية الصحية لجميع أعضائيا وأفراد أسرىم عمى أساس التنمين عالوة عمى تدابير 
 السالمة والصحة المينية.

، فإن عدم وجود متوفراوأخيرا، حتي لو كان النظام المؤسسي لمصحة والسالمة المينية  -34
يمكن استكشاف أنظمة و . يعرض تنفيذه وتحقيق أىدافو لمخطرآليات مالية مناسبة 

تمويل مبتكرة، مثل الجمع بين خدمات االئتمان المتناىي الصغر مع خدمات التنمين 
تجربة الشراكة من أجل تعبئة ىو االجتماعي المتناىي الصغر. والمثال عمى ذلك 

متمويل األصغر مع إنشاء مؤسسة ل سنغالية مؤسسةىي لسنغال و ا في االئتمان والقروض
يمكن لوزراء المالية دعم ىذه  و الصحي لممستفيدين من القروض. مكرسة لمتنمين

 اآلليات.

 :: التعاون الدوليرابعا

لتنظيمية، فإن المؤسسات الصغيرة ا وطبيعتيا ومرونتيابالنظر إلى حجميا الصغير  -35
مع ، تم تحفيزىا عمى نحو سميموالمتوسطة قد تكون فعالة في تحسين ظروف العمل، اذا 

) الموارد و وفورات  المؤسسة المناسب واالنفاذ والحوافز. ومع ذلك، فإن حجماإلشراف 
 قدراتيا عمى وضع ترتيبات رسمية لمحماية االجتماعية. يحددالحجم( س

 ،وموىوب صحي بشري مال رأس بناء لمشركات العالمي االقتصاد في المنافسة تتطمب -36
 التنظيمية القدرةإلى  عادة تفتقر التي والمتوسطة الصغيرة بالنسبة لممؤسسات سيما وال

 أمور بين من، بالنظر ،والمحافظة عمييا إنتاجية األكثر العاممة القوى لجذب الالزمة
 العولمة جمبتلقد . المينية والسالمة الصحةالخاصة ب أنظمتياضعف  إلى أخرى،
 ىناكو . الدولية المعايير مع يتماشى بما الصناعية العالقات معايير عمى الطمب
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 األفريقية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في االجتماعية الحماية بشنن انشغاالت
 الجنسيات المتعددة المؤسسات مع الباطن من التعاقد أشكال شتي في المشاركة

/  المالبس مصانع أو االتصال مراكز مثل خارجية بمصادر االستعانةاقتصادات و 
 ضمن العاممة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات عمى االنشغاالت نفس وتنطبق. النسيج
في اآلونة األخيرة  متزايد اىتمام ىناك ،وبالتالي. ما يماثميا أو الصادرات تجييز مناطق

 جميع ليشمل االجتماعية الحماية نطاق توسيعب الجنسيات المتعددة لمؤسساتمن قبل ا
 االجتماعية المسؤولية سياسة من كجزءالقانونية  االلتزامات يتجاوز بما، فييا العاممين
 و ،لمعاممين لؤلعمال التجارية تعود بالنفع عمى شاممةال ستراتيجيةاال ىذهو . لمشركات
 لمنظمة الثالثي اإلعالن يتطمبو ىذا 4.بيا المحيطالمحمي  والمجتمع لمؤسسةوعمى ا
 االجتماعية والسياسة الجنسيات المتعددة بالمؤسسات المتعمقة ممبادئل الدولية العمل
 ".والحياة العمل ظروف"بـ  الخاص القسم التحديد وجو عمى

ويترجم ىذا إلى كوادر التعاون الدولية مثل الشراكة بين أفريقيا واالتحاد األوروبي.  -37
 حترم معايير العمل الدولية ىيت التي أن أسواق العمل عمى اتفق الطرفان لقد وبالفعل،
 الصغيرة والمتوسطة المؤسسات التي تمعب فييا اجميع بمدانيعوامل ىامة في  تشكل
عمى أن  تؤكدأيضا " وىيفي خمق فرص العمل.  ، عمى نحو خاص،احيوي ادور 
تساىم و الئق الحقوق العمال، وتغطية الضمان االجتماعي والدخل ب المقترنة لوظائفا

فإن ، وبالتالي. 5االندماج االجتماعي والحد من الفقر" وتعززفي نمو أكثر استقرارا، 
دعم التعاون في ىذه المجاالت. وعالوة عمى ذلك، فإن ب كمييما ممتزمان الطرفين

تعزيز ودعم النمو الشامل من خالل خمق فرص بمرارا وتكرارا  تمتزم 20مجموعة الـ 
وكالة الصحة  فإن الحماية االجتماعية لمجميع. وباإلضافة إلى ذلك،توفير العمل و 

االنخراط في التعاون تمتمك اإلمكانات الكفيمة بالتحاد األوروبي ل التابعةوالسالمة المينية 

                                                           
4
منظمة العمل  Schw arzerوالمسؤولية االجتماعية للمؤسسات متعددة الجنسيات: دراسة تفسيرية، لوتيسي وهيلموت  تمديد الضمان االجتماعي 

 الدولية 
5
 ، بروكسل0202أبريل  2-0أفريقيا،  –القمة الرابعة االتحاد األوروبي  –اإلعالن  
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عمى المستوى العالمي، توجد فرص الشراكة مع و الدولي، بما في ذلك المنطقة األفريقية. 
 والبنك الدولي كذلك.  20مجموعة الـ 

ير ن، بما في ذلك المنظمات غو ن اآلخر يو وأخيرا، يمكن أن يكون الشركاء الدول -38
يدف العديد من يفي التنفيذ الفعال. و  بمثابة عوامل أساسيةالحكومية والمؤسسات، 

تنظيم العمال غير الرسميين، وحماية حقوقيم وتحسين  إل المنظمات والشبكات الدولية
لعمال غير الرسميين. اتحسين ظروف صحة وسالمة  يشملعمى العمل، بما  قدراتيم

 حماية االجتماعية.مل -توسطةالصغيرة والم لمؤسساتبين ا مشراكةلوسيتم تحديد إطار 
جمعية الدولية المع مؤسسات دولية مثل منظمة العمل الدولية و  اشريك البرنامج سيكون  -39

الدولي تشارك المنظمات اإلقميمية في التنفيذ: المؤتمر سلمضمان االجتماعي. كما 
والمراكز اإلقميمية الفنية،  والخبرة ةبالسياسة العام المتعمقلمحوار لمرعاية االجتماعية 
 .لمتدريب وبناء القدرات والخدمات االستشارية األفريقية إلدارة العمل
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