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نيابة عن رئيس مفوضية االتحاد األفريقي وبصفتي مفوضة الشؤون االجتماعية، أنتهز هذه 

الفرصة ألتقدم بجزيل الشكر إلى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على قبولها 

استضافة الدورة الثانية للجنة الفنية المتخصصة للتنمية االجتماعية والعمل والعمالة تحت 

أن وأود  ".االستثمار في العمالة والضمان االجتماعي لتسخير العائد الديمغرافي"وع: موض

أعرب عن تقديرنا لحسن الترحيب وكرم الضيافة اللذين حظينا بهما في الجزائر وعلى 

 الخدمات الممتازة للمراسم والنقل والخدمات الفندقية، على سبيل المثال ال الحصر.

 

المسائل العديدة  تكتسياهية والضمان االجتماعي في بلدي السودان، وبصفتي وزيرة سابقة للرف

الحماية والمتمثلة في بالنسبة لي التي ركزت عليها اللجنة الفنية المتخصصة أهمية كبيرة 

االجتماعية والمسائل المرتبطة باإلعاقة واألطفال ووضع العمل والعمالة في أفريقيا. وإنّني 

هذا االجتماع والتي  نتائج التي تمخضت عنأتطلّع إلى المشاركة في المناقشات التفاعلية البناءة 

ً إلى جعل قارتنا المتنوعة والرائعة أكثر قوةً واستدامةً.  يدًا ن علينا أن نظل ويتعيّ تهدف أساسا

عدم ترك  نضمننتقن العمل المنوط بنا وواحدة على األصعدة الوطنية واإلقليمية والقارية حتى 

 أي أحد خلف الركب.

 

 

 أصحاب المعالي، السيدات الفضليات، السادة األفاضل،

 

ألجندة من التطلعات السبعة  2ستساهم دورة اللجنة الفنية المتخصصة مباشرة في تحقيق التطلّع 

من  6من األهداف العشرين، إلى جانب التركيز على المجال  3، وتحقيق الهدف 2063

المجاالت التسعة والثالثين، وعلى وجه الخصوص األهداف الرئيسية الثالثة وهي: الدخل 

االجتماعي والحماية ع؛ الضمان وخلق فرص العمل والعمل الالئق؛ الفقر، عدم المساواة والجو

تمكين النساء والفتيات؛ المعوقين؛ واألولويات األخرى المتمثلة في: بما في ذلك ، االجتماعية

 تمكين الشباب واألطفال.ضد النساء والفتيات؛ العنف والتمييز 

 

قطعنا أشواطاً كبيرة في إرساء حقوق المعاقين حيث أنّنا ع التنمية االجتماعية، اوفيما يخص قط

المعاقين غدًا ونطمح إلى تنفيذ هيكل االتحاد األفريقي سنبحث البروتوكول المتعلق بحقوق 

ن القادمتين، بما في ذلك إنشاء معهد االتحاد األفريقي لإلعاقة. وفي السياق لإلعاقة خالل السنتي

ذاته وفيما يتعلق باإلعاقة، اعتمدنا البروتوكول المتعلق بحقوق المسنين في أفريقيا في يناير 

من أجل دخوله حيز التنفيذ في دولة عضًوا  15وتصدّق عليه  ومن المتوقع أن توقعه 2016

نطمح إلى تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وعلى وجه الخصوص، أقرب وقت ممكن. 

موحد بشأن الرعاية  ية للمسنين خالل السنوات القادمة. كما أنّنا سننظر في موقف أفريقياألساس
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للمسنين خالل هذا االجتماع. وفيما يخص الحماية االجتماعية، وكما ال يخفى  الطويلة األجل

مع تسليط الضوء على طلب المجلس  2010حاسمة منذ عليكم، اتخذ وزراء القطاع قرارات 

التنفيذي من المفوضية واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، إعداد بروتوكول حول حق 

. 2063، إلى جانب األجندة االجتماعية جتماعية والضمان االجتماعيةاال المواطنين في الحماية

عملية إعداد هاتين الوثيقتين ومن المنتظر أن يتم استكمالهما قبل انعقاد وقد تم الشروع في 

 .2019اجتماع لجنتنا الفنية المتخصصة في 

 

 أصحاب المعالي، السيدات الفضليات، السادة األفاضل

 

 في مرحلة من حياتنا وقد أصبح اليوم العديد من الموجودين هنا في القاعة لقد كنا جميعا أطفاال

فمن غير تعليم آباًء وأجدادً ولذلك، ال يمكننا أن نتجاهل أو نغض البصر عن آفة زواج األطفال. 

ويعتبر زواج األطفال في المجتمع.  نتجينيتسم بالجودة، ال يمكن ألطفالنا أن يصبحوا أعضاًء م

األسباب مرتبطة هذه من جذورها. وسواء كانت  ومعقدة يجب استئصال أسبابهة دائرة مفرغ

الفقر، فإّن زواج األطفال ممارسة هدّامة بالثقافة أو التقاليد أو عدم المساواة بين الجنسين أو 

القمة األولى تعيق التنمية. وفي هذا الصدد، قامت المفوضية، من جملة أمور أخرى، بتنظيم 

وأطلقت حملة القضاء على زواج  2015األفريقيات في لوساكا، زامبيا في نوفمبر حول الفتيات 

دولة أخرى، إلى جانب  11من المتوقع أن تطلقها في دولة عضًوا حتى اآلن، و 19األطفال في 

خالل السنتين القادمتين. وأتمنى عمليات أكثر لبناء القدرات مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة 

استبقاء الفتيات في المدارس في حملة القضاء على زواج  مسألة كيز علىشخصيا أن يتم التر

 األطفال، والتي تتزامن أيضا مع موضوع االتحاد األفريقي لهذا العام. 

 

حول العمالة، وال سيما  2063لتحقيق أهداف أجندة كما ينغي لنا أيضا اتخاذ تدابير صارمة 

العمال الفقراء في لقضاء على الفقر، بما في ذلك الشباب والنساء، وتحسين اإلنتاجية من أجل ا

غير الرسمي، والقضاء على عدم المساواة ومواصلة بناء مجتمعات متماسكة في  االقتصاد

 قارتنا.

 

 ، السيدات الفضليات، السادة األفاضل،المعاليأصحاب 

 

قامت المفوضية خالل السنة الماضية بقيادة العملية االستشارية إلعداد برنامج الخمس سنوات 

( حول العمالة والقضاء على الفقر والتنمية الشاملة، استنادًا 2020-201األولى ذي األولوية )

ً مع خطة األمم المتحدة لعام  2063األهداف ذات الصلة في أجندة إلى  وبما يتماشى أيضا

وتستكمل وسيتم تعميم البرنامج ذي األولوية في المجموعات االقتصادية اإلقليمية  .2030

عالوة . 2017المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )اإليكواس( هذه العملية في سبتمبر 
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حول التدابير الخاصة بالحماية والضمان االجتماعيين على ذلك، تم القيام بدراسات استقصائية 

وسيتم إطالق مبادرات خالل السنتين القادمتين . الرائدةمال الريفيين في البلدان بالنسبة للع

لتعزيز الوصول إلى الضمان االجتماعي وتنقل العمال المهاجرين في أقاليم مجموعة شرق 

لهجرة  االستشاريةوسيتم تفعيل اللجنة أفريقيا واإليكواس ومجموعة تنمية الجنوب األفريقي. 

اللجنة المعنية بالتنمية وتشجيع الحرف اليدوية لتنفيذ  وستتعاون المفوضية مع أمانةاليد العاملة. 

خطة الحماية االجتماعية لالقتصاد غير الرسمي والعمال الريفيين وتوفير الضمان االجتماعي 

وأعدت اإلدارة أيضا الحرفيين وأعضاء أسرهم. للعمال في االقتصاد غير الرسمي، خاصة 

وثالثين دولة  الذي يشمل ثالثهجرة اليد العاملة ن اإلحصائيات الخاصة بالتقرير األول ع

وقد شرعت المفوضية . 2018في تقرير عام عضًوا، ويستهدف خمس وأربعين دولة عضًوا 

التعاون مع منظمة العمل الدولية بفي العمل على إعداد صندوق العمالة والتماسك االجتماعي 

. وفي 2015يناير ، حسبما طلبته قمة والبنك األفريقي للتنميةفريقيا واللجنة االقتصادية أل

ر تقريإلعداد على كافة المستويات أصحاب المصلحة  جميعستعمل المفوضية مع الختام، 

وخطة العمل حول العمالة والقضاء على الفقر تنفيذ اإلعالن المتابعة األول لفترة السنتين عن 

 .2018عام والتنمية الشاملة المقرر إصداره في 

 

نبدأ على الصعيد العالمي، يجب أن تى تزدهر اقتصاداتنا وتصبح أكثر قدرة على المنافسة وح

وال ينبغي أن نبدأ الحوار حول االستثمار في الشعوب مع تحقيق النتائج شعوبنا. االستثمار في 

إيصال ويجب أن نقوم جميعنا بوننهيه خالل هذه الدورة للجنة الفنية المتخصصة. المرجوة 

نحمل على روع في اتخاذ اإلجراءات الالزمة. فجميعنا بلداننا والش قرارات هذا االجتماع إلى

االتحاد األفريقي وأجهزته  -القرارات عاتقنا مسؤولية ولدينا دوًرا علينا االضطالع به لتنفيذ

المجتمع منظمات قتصاديين والشركاء االوالدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية و

 واألفراد من أجل تسخير العائد الديمغرافي. المدني

 

  أشكركم.

 

 

 
 
 

 

 

 


