
 
 

 

 املؤتمر اإلقليمي الستعراض تنفيذ

مة والنظامية في أفريقيا  
َّ
نظ

ُ
 االتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة وامل

 

 2021سبتمبر  1أغسطس و 31الرباط، 

 

 مذكرة معلومات أساسية  

 

مة ونظاميةاملائدة املستديرة املواضيعية األولى: ضمان أن تكون الهجرة طوعية 
َّ
 وُمنظ

: التقليل من الدوافع السلبية والعوامل الهيكلية التي تجبر الناس 2الهدف 

 على مغادرة بلدهم املنشأ. 

 : تعزيز توافر ُسُبل الهجرة النظامية ومرونتها. 5الهدف 

: تسهيل التوظيف العادل واألخالقي ومراعاة الظروف التي تضمن  6الهدف 

 العمل الالئق. 

االستثمار في تنمية املهارات وتسهيل االعتراف املتبادل باملهارات  : 18الهدف 

 واملؤهالت والكفاءات. 

: تعزيز اليقين وإمكانية التنبؤ في إجراءات الهجرة من أجل الفرز  12الهدف 

 والتقييم واإلحالة على نحو مناسب. 

 

 :
ً
 املائدة املستديرة املواضيعية؟ما هي الفرص والتحديات الرئيسية التي ستتناولها أوال

لة للبروتوكوالت والصكوك الرئيسية التي اعتمدتها مفوضي  ِّ
ة االتحاد  ستتناول املائدة املستديرة املواضيعية األولى أهداف االتفاق العاملي املكم 

 عن األفريقي والجماعات االقتصادية اإلقليمية في القارة بهدف تحقيق الحلم األفريقي الطويل األمد املتمثل في السالم واالزدهار وعد
ً
م التمييز، فضال

 الحركة غير املقيدة عبر الحدود، وتنمية املهارات وإيجاد فرص عمل الئقة لجميع األفارقة. 

 في خطة العمل من أجل النهوض بالعمالة وتخفيف 
ً
 محوريا

ً
  وُيعد ضمان التوظيف العادل واألخالقي والعمل الالئق للمهاجرين األفارقة أمرا

 مع برامج ومبادرات شركاء التنمية الدوليين اآلخرين ووكاالت 2004التحاد األفريقي في عام وطأة الفقر، التي اعتمدها ا
ً
. ويتماش ى تحقيق هذا الهدف أيضا

 بوصفه برنام 2015األمم املتحدة، ومن بينها البرنامج املشترك املتعلق بهجرة األيدي العاملة، الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات األفارقة في يناير 
ً
جا

 لحوكمة هجرة األيدي العاملة في املنطقة. غير أنه ال يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتنظيم ممارسات وكاالت توظيف ال
ً
عمالة في القطاعين شامال

 
ُ
لعادلة واألخالقية والعمل  عزز ممارسات التوظيف االعام والخاص، وخفض رسوم التوظيف، وإبرام اتفاقيات عمل ثنائية ومذكرات تفاهم بشأن الهجرة ت

 الالئق للمواطنين األفارقة. 

ومن بين التحديات التي تعوق تنفيذ خطة العمل من أجل النهوض بالعمالة وتخفيف وطأة الفقر  املستويات املرتفعة من نقص تشغيل  

 للمهاجرين األفارقة في جميع أنحاء العالم.  تينية املقدمملعاملة العادلة والحماالعمالة في أفريقيا على نحٍو مستعٍص والفجوات الكبيرة فيما يتعلق با

راف وهناك مجال كبير أمام البلدان األفريقية لتقليل الحواجز التي تعوق حرية تنقل العمال املهرة، بوسائل منها إبرام اتفاقات بشأن االعت 

 تسريع وتيرة تنفي
ً
ذ بروتوكول االتحاد األفريقي بشأن حرية تنقل األشخاص والحق في اإلقامة املتبادل باملهارات واملؤهالت والكفاءات. ومن املهم أيضا

ن حرية التنقل داخل أفريقيا بشكل أكبر بموجب شروط اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية األفريق ح أن تتحسَّ ية، التي دخلت  واالستقرار. ومن املرجَّ

فرص مثيرة لتوفير فرص عمل ملاليين الشباب األفارقة من خالل التوريد الخارجي للعمالة املدار  . وفي الوقت نفسه، هناك2021يناير  1حيز التنفيذ في 

لتأهيل اإلقليمية بمهنية. وفي هذا الصدد، ينبغي التأكيد على أن إنشاء آليات على مستوى القارة للتحقق من املهارات واملؤهالت والكفاءات ومواءمة أطر ا

 شراكات قوية بين الجماعات االقتصادية اإلقليمية األفريقية والحكومات الوطنية والقطاع الخاص وكيانات املجتمع املدني.والوطنية سوف يتطلب إقامة 

 :
ً
 ما الخطوات الواجب اتخاذها لتيسير تحقيق الهدف العام للمائدة املستديرة املواضيعية األولى في أفريقيا؟ ثانيا
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وتنشيط   2020إعادة النظر في خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي للخطوات العملية إلسكات البنادق في أفريقيا بحلول عام   •

 الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع العنيف؛ 

ب زراعة ومبادرات التأه  تعزيز قدرة املجتمع على الصمود أمام انعدام األمن الغذائي والكوارث الطبيعية من خالل االستثمار في ال •

 للكوارث في جميع أنحاء القارة؛ 

التصديق السريع على جميع بروتوكوالت حرية التنقل ورفع الحواجز التي تعوق التجارة بين البلدان األفريقية من أجل تحفيز   •

 حالة للمهاجرين الضعفاء؛ التجارة، مع تعزيز إدارة الحدود وتحسين اليقين وإمكانية التنبؤ في إجراءات الهجرة وآليات اإل 

تعزيز مبادرات التوريد الخارجي للعمالة لتوفير فرص عمل ملاليين الشباب األفارقة في البلدان ذات املستويات العالية من الطلب على   •

مهاجرين العمالة، مع تعزيز آليات الحماية وإبرام اتفاقيات العمل الثنائية ومذكرات التفاهم التي تنص على دفع أجور الئقة لل

 األفارقة؛ 

مواءمة أطر املؤهالت اإلقليمية والوطنية لتيسير نقل املهارات واملؤهالت والكفاءات داخل القارة، وتعزيز االعتراف بالتعلم السابق  •

 د؛ غير املعتم  

معايير مشتركة وتحديد  تجهيز البنية التحتية والتكنولوجيا الالزمة للتحقق من مهارات املهاجرين ومؤهالتهم وكفاءاتهم، ووضع  •

 الرسوم التي يمكن فرضها على التحقق. 

 :
ً
 أسئلة إرشادية ثالثا

 ما الذي يمكن أن تفعله الدول األعضاء للحد من النزاعات املسلحة وغيرها من العوامل الدافعة للهجرة وإنهائها في نهاية املطاف؟  •

ما الذي يمكن فعله لتشجيع تصديق الدول األعضاء على بروتوكوالت حرية التنقل وتنفيذها وضمان أن تعزز تلك البروتوكوالت    •

 ن األفارقة؟ فرص كسب العيش للمهاجري

في وقت يتزايد فيه النزوح ويزداد فيه عدد الالجئين وطالبي اللجوء بصورة حادة في جميع أنحاء العالم، ما الذي يمكن أن تفعله الدول  •

ما بالنسبة للمهاجر  ين األعضاء وأصحاب املصلحة اآلخرون لتعزيز اليقين وإمكانية التنبؤ في إجراءات الهجرة وآليات اإلحالة، ال سيَّ

 الضعفاء؟

كيف يمكن للدول األفريقية األعضاء، منفردة ومجتمعة، أن تتفاوض بشأن ظروف عمل وأجور ومعاملة أفضل للعمال األفارقة في  •

 بلدان املقصد؟ 

ل االعتراف املتبادل باملهارات واملؤهالت   • ِّ
الة تسه    كيف يمكن للدول األعضاء وأصحاب املصلحة اآلخرين إنشاء آليات ومنصات فعَّ

 والكفاءات؟ 

 :
ً
 موارد إضافيةرابعا

 فيما يلي بعض املوارد الرئيسية املتعلقة بهذا املجال املواضيعي: 

(. متاح عبر 2015)سبتمبر  2023-2014أفريقيا التي نصبو إليها: خطة التنفيذ العشرية األولى  ،2063خطة االتحاد األفريقي لعام   •

 ten_year_implementation_book.pdf-doc-au.int/sites/default/files/ documents/33126. الرابط:

مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد األفريقي، خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي للخطوات العملية إلسكات البنادق في   •

(، متاح عبر 2016)خارطة طريق لوساكا الرئيسية( )نوفمبر  2020أفريقيا بحلول عام 

 au_roadmap_silencing_guns_2020.pdf.en.pdf-doc-au.int/sites/default/files/documents/ 37996.الرابط:

file:///C:/Users/syisa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QR3GJY9M/au.int/sites/default/files/documents/33126-doc-ten_year_implementation_book.pdf
file:///C:/Users/syisa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QR3GJY9M/au.int/sites/default/files/documents/33126-doc-ten_year_implementation_book.pdf
file:///C:/Users/syisa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QR3GJY9M/au.int/sites/default/files/documents/33126-doc-ten_year_implementation_book.pdf
file:///C:/Users/syisa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QR3GJY9M/au.int/sites/default/files/documents/37996-doc-au_roadmap_silencing_guns_2020.pdf.en_.pdf
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 (. متاح عبر الرابط: 1981منظمة الوحدة األفريقية، امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب )ميثاق بانجول( )يونيو  •

.achpr.org/public/Document/ file/English/banjul_charter.pdf 

 (. متاح عبر الرابط:2004االتحاد األفريقي، خطة العمل من أجل النهوض بالعمالة وتخفيف وطأة الفقر )سبتمبر  •

.en/index.htm--www.ilo.org/africa/WCMS_2348 14/lang 

بيان صادر عن  - واجبات الدول تجاه الالجئين واملهاجرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية •

 متاح عبر الرابط:  (.2017)مارس  ماعية والثقافيةقتصادية واالجتاللجنة املعنية بالحقوق اال

.www.refworld.org/docid/5bbe0bc04.html 

للتوظيف العادل وتحديد رسوم التوظيف والتكاليف ذات  منظمة العمل الدولية، املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية التشغيلية  •

/protrav/---ed_protect/---www.ilo.org/wcmsp5/groups/public--- متاح عبر الرابط: (.2019) الصلة

.migrant/documents/publication/wcms_703485.pdf 

 منظمة العمل الدولية، اتفاقية الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص واملعاملة للعمال املهاجرين )أحكام تكميلية رقم •

 .http://www.ilo متاح عبر الرابط: (.1975املهاجرين( ) للعمال 143

.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C143 

منظمة العمل الدولية، نقل مهارات العمال املهاجرين في أفريقيا على مستوى املجتمع االقتصادي اإلقليمي واملستوى القاري:   •

/www.ilo.org/ wcmsp5/groups/public--- (. متاح عبر الرابط:2019إرشادات بشأن وضع إطار أفريقي للمؤهالت )

.africa/documents/publication/wcms_731236.pdf 

/www.ilo.org/wcmsp5/groups/public---جنة االقتصادية ألفريقيا، منصة دليل التكامل اإلقليمي األفريقي متاح عبر الرابط: الل •

.cms_731236.pdfafrica/ documents/publication/ w 

 (. متاح عبر الرابط: 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ) •

.www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 

يمكن االطالع على مزيد من املعلومات عن املبادرة على املوقع اإللكتروني:   مية، مبادرة املهارات ألفريقيا.ي للتنوكالة االتحاد األفريق •

skillsafrica.org . 

 /unevoc.unesco.org/home مركز اليونسكو الدولي للتعليم والتدريب في املجال التقني واملنهي، االعتراف بالتعلم السابق. انظر: •

.TVETipedia+Glossary/filt=all/id=398 

file:///C:/Users/syisa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QR3GJY9M/achpr.org/public/Document/file/English/banjul_charter.pdf
file:///C:/Users/syisa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QR3GJY9M/achpr.org/public/Document/file/English/banjul_charter.pdf
http://www.ilo.org/africa/WCMS_2348%2014/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/africa/WCMS_2348%2014/lang--en/index.htm
http://www.refworld.org/docid/5bbe0bc04.html
http://www.refworld.org/docid/5bbe0bc04.html
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_703485.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_703485.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_703485.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_703485.pdf
http://www.ilo.org/%20wcmsp5/groups/public/---africa/documents/publication/wcms_731236.pdf
http://www.ilo.org/%20wcmsp5/groups/public/---africa/documents/publication/wcms_731236.pdf
http://www.ilo.org/%20wcmsp5/groups/public/---africa/documents/publication/wcms_731236.pdf
http://www.ilo.org/%20wcmsp5/groups/public/---africa/documents/publication/wcms_731236.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/%20documents/publication/%20wcms_731236.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/%20documents/publication/%20wcms_731236.pdf
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
file:///C:/Users/syisa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QR3GJY9M/unevoc.unesco.org/home/TVETipedia+Glossary/filt=all/id=398
file:///C:/Users/syisa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QR3GJY9M/unevoc.unesco.org/home/TVETipedia+Glossary/filt=all/id=398
file:///C:/Users/syisa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QR3GJY9M/unevoc.unesco.org/home/TVETipedia+Glossary/filt=all/id=398
file:///C:/Users/syisa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QR3GJY9M/unevoc.unesco.org/home/TVETipedia+Glossary/filt=all/id=398

