
 
 

 

 
 

المنتدى الوزاري اإلقليمي حول تنسيق سيايات هجرة العمالة  

 في شرق

 وقرن أفريقيا

 

 

 لهجرةعمالة امنة و إنسانية المنتحدة  المتحد نهجال

 

اإلجراءات األولوية لتطوير  سيايات  فعالة لهجرة العمالة 

ات ثنائية لهجرة يتفاوض وتنفيذ اتفاقال صياغة والو

 العمالة

 

 الديباجة:

مع األطر القانونية   ، تتماشى  شرق و قرن أفريقيادول 

 .العمل للعمال المهاجرينو اإلنسان حقوقو ل  الدولية
 

،وأهداف   2030إسترشادا  بأهداف التنمية المستدامة لعام 

 برنامجالميثاق العالمي للهجرة اآلمنة والمنظمة،و

وبروتوكول حرية الحركةا لإلتحاد  2063االتحاداألفريقي 

األفريقي للوصول إلى تماسك السياسات وتحقيق نتائج 

 .إنمائية أفضل من خالل الهجرة

للمساهمة في تنفيذ اإلطار المنقح لسياسة الهجرة  رغبة

( JLMPألفريقيا،والبرنامج المشترك لهجرة العمالة  )

  .ةيإلقليميةالتقاطعالهجرة ا مبادراتوغيرها من 

و نسبة إلى  المبادرات الجارية التي حدثت تحت إطار 

 / JUC / AUCمشاريع ومبادرات مشتركة بين الوكاالت مثل 

IOM / ILO JLMP  ، ندوة إفريقيا حول تنقل العمالة  لعام



 
 

، التوصيات المشتركة من ورشة العمل اإلقليمية لشرق   2018

لتحسين التوظيف األخالقي )إنتيبي ، أوغندا  أفريقيا وقرن 

(، والمؤتمر العالمي حول تنظيم التوظيف 2019مايو  21-23، 

( ؛ والمنتدى 2019يونيو  7-6الدولي )مونتريال ، كندا ، 

الوزاري اإلقليمي الرفيع المستوى بشأن تنسيق سياسات هجرة 

العمالة في شرق القرن األفريقي "نهج موحد بشأن هجرة 

لعمالة  اآلمنة والمنتظمة واإلنسانية" )نيروبي ، كينيا ، ا

 (. 2020يناير  20-21
 

 

مع األخذ باالعتبار الممارسات والمناهج الجيدة، واألدوات 

( IOMوالمنهجيات التي طورتها المنظمة الدولية للهجرة )

وكالة  األمم المتحدة للهجرة ، ومنظمة العمل الدولية /

(ILO )المتحدة للهجرة والشركاء الدوليين  داخل شبكة األمم

 واإلقليميين اآلخرين ، أيدت أهميةالتنسيق الموحدفي:

 

 التنظيم واإلنفاذ:

التصديق على حقوق اإلنسان والعمل وغيرها من الصكوك 

الدولية واإلقليمية المتعلقة بهجرة العمالة. مراجعتها  

الممارسات والمناهج وإنفاذها على المستوى الوطني وتبادل 

 .الجيدة
 

ات بين يالسياسات ومناقشة وإبرام االتفاق تطوير •

الواليات ، من ضمنها اإلتفاقيات الثنائية لهجرة 

عند الضرورة ، التي من شأنها أن ( ، BLMAsالعمالة  )

في خالقية أتحكم وتسهل هجرة عمالة منتظمة و امنة  و

مية مع المعايير الدولية واإلقلينفس المسار 

 والممارسات الجيدة والخبرات.



 
 

حرية التنقل  والقارة بشأنإنفاذ مبادرات اإلقليم  ▪

لتسهيل فرص العمل ، والحدمن الهجرة غير النظامية 

 تجار والعمل القسري.ومكافحة التهريب واإل

 

 التعاون اإلقليمي ▪

تشكيل منتدى إقليمي لوزراءالعمل والحماية االجتماعية  ▪

(RMLSPF ، )ستضافة بالتناويب وتحديد بالرئاسة / واإل

 العضوية. تحديد أيضا عملية المتابعة والتقييم.

سنويا  ، مع   RMLSPFعقد االجتماع الرفيع المستوى  •

مراجعة فنية  كل ستة أشهر ، لإلبالغ عن التقدم المحرز 

 وتحديد مجاالت التعاون.

للبلد  PS / DGاللجنة االستشارية الفنية برئاسة  •

يف ، وسوف تحدد على الفور التدخالت قصيرة األجل المض

وطويلة األجل بما في ذلك المشاريع والبرامج وفقا 

لإلجراءات ذات األولوية لتطوير وصياغة سياسة فعالة 

ات الثنائية يلهجرة العمالة  ، والتفاوض على اإلتفاق

تابعة ملهجرة العمالة وتنفيذها ؛ ووضع إطارلل

 والتقييم

طريق للتدخالت القصيرة والمتوسطة خريطة  إنشاء •

 والطويلة األجل.

حرية حث الدول األعضاء للمصادقة على بروتوكول   •

لالتحاد األفريقي الذي يمهد الطريق من خالل الحركة 

توفير التنفيذ التدريجي لحرية تنقل األشخاص وحق 

اإلقامة في إفريقيا ، وبالتالي تعزيز حركةالعمال في 

 القارة.

 



 
 

الدعوة إلى التعاون في مجال الخدمات الدبلوماسية  •

والقنصلية والملحق العمالي في بلدان المقصد 

 .لهجرة العمالة الرئيسية

المجموعات اإلقتصاديةاإلقليمية تكثيف العمل داخل  •

(RECs، )في المبادرات التي تتعلق بالهجرة ،  خصوصا

 شرق إفريقيا مجموعة مثل بروتوكول السوق المشتركة ل

بشأن حرية تنقل األشخاص والعمال وحق اإلقامة والتأسيس 

بشأن تنقل  EAC )مجموعة شرق أفريقيا( وكذلك التزامات

بروتوكول. المساواة  في ال المنصوصة في المهارات 

و  ،  ( IGADالهيئة الحكومية للتنمية ) إطار عمل

على فرص التعاون التي يمكن تحقيقها من خالل  البناء

 .لحرية الحركة  IGADول اعتماد بروتوك

المؤسسات اإلحصائية الوطنية وآليات جمع البيانات  •

وكذلك التعاون في مجال التبادل والتحليل إلثراء 

السياسات وإدارة هجرة العمالة ، مع التطوير الفعال 

والصياغة والتفاوض وتنفيذ اإلتفاقيات الثنائية لهجرة 

 ومراقبتها وتقييمها. BLMAsالعمالة 

، واالستفادة من  المالية تحسين بيانات التحويالت •

التأثير المحتمل للتحويالت على التنمية االجتماعية 

 واالقتصادية.

، واالستفادة من  المالية تحسين بيانات التحويالت •

التأثير المحتمل للتحويالت على التنمية االجتماعية 

 واالقتصادية.

ون عبر إشراك الوزارات المختصة األخرى في التعا •

بهجرة العاملة ، مثل: التجارة ،  فيما يختص الحدود 

النقل والخدمات ، االعتراف بالدرجات ، التعليم 

والتدريب ، المهارات ، هجرة رواد األعمال واالبتكار ، 

العمالة الموسمية والعبور و تسخير المكاسب 



 
 

الديموغرافية. تكثيف بناء القدرات والمشاورات 

تطوير األدوات والمبادئ  والتفاعل المشترك ؛

التوجيهية والنهج المشترك للسياسة ، 

 BLMAs اإلتفاقيات الثنائية لهجرة العمالةوتطوير

 وغيرها من األدوات.

البحث عن المطالب العالمية للعمالة من خالل الوكاالت  •

المهارات المعنية بالتدريب الصناعي وغيره من 

  .المبنية على التدريب 

اإلتفاقيات  سقة مشتركة لتطويرمن يةنهجم يجادا •

والعناصر األساسية ،  BLMAs الثنائية لهجرةالعمالة

واألحكام إلدراجها لبلدان المقصد مع األخذ في االعتبار 

 المجموعات اإلقتصاديةاإلقليمية دور التيسير من أمانات

(REC) .واالتحاد األفريقي 

و قرن متابعة وتوسيع التعاون داخل منطقة شرق  •

 .العمالة بشأن هجرة ا أفريقي

التعاون من أجل إنشاء منصة مشتركة للمشاركة مع مجلس  •

 .العمالةالتعاون الخليجي بشأن هجرة 

إقامة تعاون بين الواليات في مجال المساعدة  •

الدبلوماسية والقنصلية للعمال المهاجرين خاصة في 

البلدان التي ال تتمتع فيها بعض الدول بتمثيل 

الوقت نفسه تعزيز ودعم دور المغتربين دبلوماسي ؛ في 

في مساعدة العمال المهاجرين وحماية حقوقهم في 

 المواقف الضعيفة.

 

 

 

 

 



 
 

 العمالة النهج االستراتيجي إلدارة وسياسة هجرة 

 BLMAs اإلتفاقيات الثنائية لهجرة العمالة توسيع نطاق ▪

للمهن األخرى ومستويات المهارات بما يتجاوز تلك 

 الحالية التي تهم معظمها خدم المنازل.

زيادة التنسيق والتعاون بين الوزارات مع التركيز  ▪

بوجه خاص على وكاالت إدارة الهجرة ، بما في ذلك 

إشراك أصحاب المصلحة اآلخرين مثل أرباب العمل 

اعيين والمنظمات غير والقطاع الخاص والشركاء االجتم

 الحكومية.

 

جمع وتحليل بيانات سوق العمل ، وإنشاء نظم  تقوية

معلومات فعالة عن سوق العمل ، والبحث ،جمع وتحليل 

، العمالة واستخدام البيانات اإلدارية المتعلقة بهجرة

وكذلك البيانات من مصادر أخرى مثل القطاع الخاص وأرباب 

 .ية والباحثين عن عملالعمل والمنظمات غير الحكوم

 

مواءمة تسجيل وتنظيم وكاالت التوظيف الخاصة وتبادل  ▪

معلومات الوكاالت المسجلة وكذلك تشكيل جمعيات 

إقليمية لتعزيز التنظيم الذاتي بين وكاالت التوظيف 

 الخاصة.

 

 االستجابة إلحتياجات الحماية للعمال المهاجرين

حتياجات الحماية إتخصيص الموارد الالزمة لضمان تلبية  ▪

للمهاجرين من حيث المساعدة القانونية والمأوى في 

 حاالت الطوارئ والصحة والعودة وإعادة اإلدماج.

ضمان توافر المعلومات عن الفرص المتاحة في مجال  ▪

واألطر القانونية الدولية واإلقليمية العمالة،هجرة 

حقوق العمال المهاجرين،والمخاطر  تي توفروالوطنية ال



 
 

، وأرباب  االمبدأيينوموظفي التوظيف والتهديدات ،

 .االمنتهكي حقوق العمالالعمل 

 

اإلتفاقيات الثنائية لهجرة  الصحية في النواحيإدراج  ▪

يتعلق بالمهنة مع األخذ في اإلعتبار ما  BLMAs العمالة

إذا والصحة العامة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم 

 .لزم األمر.

حقوق العمال المهاجرين في االنضمام إلى  عزيز ت ▪

النقابات / جمعيات الرعاية االجتماعية ، أو االستفادة 

من الحق في تكوين الجمعيات في بلدان المقصد ، بما 

 .BLMAsاإلتفاقيات الثنائية لهجرة العمالة. في ذلك 

 

إعطاء األولوية الحتياجات وجوانب الحماية للنساء  ▪

 BLMAs ت الثنائية لهحرة العمالةاإلتفاقيا والشباب في

على  العمالةواألطر التنظيمية األخرى ، وسياسات هجرة 

 الصعيدين الوطني واإلقليمي.

تحسين أعمال االندماج وإعادة اإلدماج للعمال  ▪

 المهاجرين وأفراد أسرهم.

إدراج العمال المهاجرين في صناديق الضمان االجتماعي  ▪

عية وغيرها من الحماية االجتما وتحويلة،الوطني

 المزايا.

والتقييم  المتابعةتحسين أداء لجان التنفيذ و ▪

وزيادة ،  BLMAs اإلتفاقيات الثنائية لهجرة العمالة

دعم وزارات الشؤون الخارجية في تعزيز االتصال 

 والتنسيق.

الوصول إلى العدالة من خالل تعزيز الخدمات  شجيع ت ▪

ماية ، من أجل الح ماليةمالحق العالالقنصلية و

الفعالة لحقوق اإلنسان للعمال المهاجرين في بلدان 



 
 

المقصد ، كجزء من معالجة اإلفالت من العقاب ، وتوفير 

 سبل االنتصاف وضمان سيادة القانون.

 وتبادلها االستخبارية المعلومات جمع على التعاون ▪

 الجريمة ومكافحة بهم تجارواإل المهاجرين تهريب لمنع

 وكاالت قدرات تطوير وكذلك ، الوطنية عبر المنظمة

 ضمان. تجارواإل التهريب مكافحة في القانون إنفاذ

 المتمركز اإلنسان حقوق ونهج الفعالة اإلحالة آليات

 .الهوية تحديد مع ، الضحايا حول

ضمان نهج لإلدارة المتكاملة للحدود لتسهيل و تنظيم  ▪

 .الحركة عبر الحدود. 

 

-2020 للنداء للعمل على أوليات مقترحة المسودة ال

المنتدى الوزاري اإلقليمي حول تنسيق سياسات هجرة 2023

 أفريقيا  و قرنفي شرق  العمالة 

التكامل اإلقليمي يخلق الفرص وكذلك التحديات في إدارة 

لذلك ، فإن التعاون اإلقليمي والعمل  العمالةهجرة 

الجماعي ضروريان للتزامن والتآزر في القضايا الدولية 

 واألخذ في اإلعتبار .العمالةواإلقليمية في قضايا هجرة 

في  واألولويات واالستراتيجيات الموضوعة العمالةهجرة  واقع

حرية اإلطار المنقح لسياسة الهجرة ألفريقيا وبروتوكول 

تعزيز التعاون  من المهملالتحاد األفريقي ،  الحركة

اإلقليمي بين الوزارات المسؤولة عن الشؤون الخارجية 

والحماية االجتماعية في المنطقة التخاذ  العمالة وهجرة 

دارة حسين اإلتعدة تدابير قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل ل

 وضمان اتباع نهج مشترك بشأن العمالةالسليمة لهجرة 

. ومن بين هذه التدخالت اإلجراءات السياسية  للعمل التنقل

والتشريعية والتنظيمية ، التي تهدف إلى تعزيز قدرات 

ات ي، واالتفاق العمالةالمؤسسات المشاركة في إدارة هجرة 



 
 

علومات سوق الثنائية ، وتعزيز جمع وتحليل ونشر بيانات وم

 العمالة هجرة إلدارة العمل وكذلك تعزيز التنسيق اإلقليمي 

 مع الشركاء الدوليين.

 

تم تحديد األهداف التالية باعتبارها ذات أهمية أساسية 

للبلدان المشاركة ، في حين أنها ال تعتبر حصرية أو 

 .شاملة

 

 1 الهدف

(  RECs) اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول دعم

 األطراف ومتعددة ثنائية اتياتفاق وتنفيذ واعتماد لتطوير

 بلدان مع وإليها إفريقيا داخل ، العمالة هجرة بشأن

 من المؤسسية والترتيبات اآلليات في ستثمارواإل ، المقصد

 لدعم الحدود المناسبةعبر المؤسسية الهيئات إنشاء خالل

 صحة إلى إشارة تتضمن التي العمال تنقل اتياتفاق وتيسير

 .الهجرة مراحل جميع خالل المهاجرين ورفاهية

 

 :الفنية المساعدة لتقديم المقترحة اإلجراءات

 حماية ب و ما له صلة العمال وحقوق اإلنسان حقوق عزيزت

 تقديم ؛ المقصد بلدان في األفارقة المهاجرين العمال

 األعضاء الدول ومسؤولي لمؤسسات والتدريب الفنية المشورة

 :مثل الرئيسية المجاالت من مجموعة في

 والجنوب الجنوب بلدان بين الخبراتمقارنةو ميالتعل تحسين

 :والجنوب والشمال

 

 الصعيد على الخاص والقطاع ناالجتماعيالشركاء   إشراك •

 العمل بحقوق يتعلق فيما والوطني القاري و العالمي

 العمال حماية أشكال من بها يتصل وما اإلنسان وحقوق



 
 

التشجيع و  خالل من المقصد بلدان في األفارقة المهاجرين

 والجمعيات النقابات إلى االنضمام التعريف علي أحقية 

 . االجتماعية الرعاية ومجموعات

 للحوار واألقاليمية اإلقليمية اإلجراءات اإلستفادة من •

 االجتماعي

 وعبر القارات   القارية اإلجراءات اإلستفادةمنو تطوير •

 المهاجرين العمال حماية لتعزيز واآلليات الهياكل,

  .المقصد بلدان في األفارقة

 المهاجرين العمال حالة مع و التعامل  مناصرةاألستجابة •

 بلدان في المسجلين غير/  النظاميين غير األفارقة

 التي المرنة التصاريح مع التنظيم برامج ، مثل) المقصد

 ( النظامين غير للمهاجرين البلدان بعض أدخلتها

 

 .االجتماعيين الشركاء بين والتواصل التنسيق ضمان •

 

 2 الهدف

 

 

 :أجل من المشتركة األفريقية السياسة استجابات تعزيز

 

 

 ؛ القائمة السياسةو القانونية األطر تنفيذ •

 تحديد تم حيث جديدة سياسية استجابات صياغة

 المتعددين المصلحة أصحاب وإشراك الحماية ثغرات

 وحقوق اإلنسان حقوق حماية لتحسين التنمية وشركاء

 .المقصد بلدان في المهاجرين األفارقة العمال

 

 

 

 



 
 

 :الفنية المساعدة لتقديم المقترحة اإلجراءات

 اإلقليمي المستوى على للسياسات إطار وتنفيذ وضع •

 :والقاري

 

 المؤسسات لتعزيز القدرات تنمية وإجراءات •استراتيجيات

  .العمالة  تنقل سياسات وتنفيذ ووضع تحليل في المعنية

 

 تطوير مجال في والخبرات الممارسات التجارب و أفضل جمع •

 .وتنفيذها السياسات

 3 الهدف

 

 داخل الحالية العمل سوق معلومات  نظم تعزيز أو إنشاء •

  .المهاجرين للعمال العمل سوق احتياجات لتحديد إفريقيا

 على  العمل سوق مؤسسات قدرة تعزيز الحكوماتعلي  •

 .العمالةهجرة

 :الفنية المساعدة لتقديم المقترحة اإلجراءات •

 سوق  لمؤسسات القدرات وبناء التدريب برامج تطوير •

 العمل سوق معلومات نظم على االجتماعيين والشركاء العمل

 الممارسات ومكافحة واألخالقي العادل والتوظيف ،

 .االستغاللية

 العمالة بهجرة يتعلق فيما وتحليلها البيانات جمع تحسين •

 الحالية العمل سوق معلومات نظم في

 في التطابق وعدم المهارات في النقص لحل الجهود بذل •

 بالمؤهالت االعتراف زيادة مع التعليم/  المهارات

 .أفريقيا أنحاء جميع في المنسقة والمهنية األكاديمية

 

 

 

 



 
 

 4 الهدف

 لتحديد اإلقليمية االقتصادية واللجان الحكوماتعلي  •

 في  والتدريب القدرات من الحالية احتياجاتها وتقييم

 البيانات  وجمع ، العمالة  هجرة إحصاءات مجال

  .وإدارتها

 وتحليلها  البيانات لجمع منسقة وأدوات معايير تقديم •

 أفريقيا في الدولية العمالة  هجرة بشأن ورصدها

العمالة  هجرة بشأن والنوعية الكمية البحوث لتشجيع

 العمالةهجرة سياسات وضع وتسهيل المترابطة وقضاياها

 .األدلة على القائمة

 

 :الفنية المساعدة لتقديم المقترحة اإلجراءات

 بما ، مواضيع لعدة الشاملة الهجرة بيانات جمع مواءمة •

  ،  والمناطق البلدان  عبر ، الهجرة متغيرات تعاريف ذلك في

 اإلقليمي المستويين على الوطنية الهجرة بيانات وتوحيد

 .والقاري

 .العمالةهجرة حول الجديدة اإلحصائية المعايير تقديم •

 هجرة بشأن ةشامل دراسة /بحوث ودراسات  إنفاذ  • •

 .المترابطة وجوانبها العمالة

•  

 5 الهدف •

 أجل  من  واألقاليم الدول بين التعاون تحسن الحكومات •

 .العمالة لهجرة المشترك البرنامج تنفيذ

 الفنية المساعدة لتقديم المقترحة اإلجراءات •

 

 الحوار إطار في العمالةهجرة قضايا تعميم تشجيع •

 واإلقليمي الوطني المستوى على الهجرة بشأن الشامل

  .والقاري



 
 

 أصحاب منهج خالل من اإلقليمية الثالثية اآلليات إشراك •

 مجال في والتنسيق التشاور بشأن المتعددين المصلحة

 التشاور وتسهيل العمالة هجرة قضايا بشأن السياسات

 داخل) االهتمام ذات المناطق مع التقني والتعاون

 األوروبي واالتحاد الخليجي التعاون مجلس ودول إفريقيا

 .(وغيرها

في الحوارات المواضيعية  العمالة• دمج مسألة هجرة 

  .المنتظمة التي تعقدها العمليات التشاورية اإلقليمية

في  العمالةدعم وضع واعتماد وتنفيذ سياسات هجرة  •

مع األطر  تتوائمالمجموعات االقتصادية اإلقليمية 

 .اإلقليمية والقارية ذات الصلة

• تسهيل الحوار مع وزارات الصحة لتنسيق الجوانب 

بما يضمن تنسيق البروتوكوالت  العمالةالصحية لهجرة 

والحصول على الرعاية في فترة ما قبل المغادرة 

 .وأثناء اإلقامة وعند العودة

 

ة • دعم تنفيذ مدونة الممارسات العالمية لمنظمة الصح

 العالمية بشأن التوظيف الدولي للعاملين الصحيين.

 

 6الهدف 

مؤسسات الضمان االجتماعي  كافة إمكانياتالحكومات تعزز 

والرفاه في الدول األعضاء من أجل توسيع نطاق الضمان 

  تشجيع على وجه الخصوص و االجتماعي للعمال المهاجرين

 األشخاص ذوي اإلعاقةقضايا مفهوم النوع اإلجتماعي و تعميم 

قضايا الصحة العقلية والنفسية االجتماعية من  ستصحاب، وا

خالل أنظمة الوصول وإمكانية النقل المتوافقة مع المعايير 

 الدولية والممارسات الجيدة.

 



 
 

 :اإلجراءات المقترحة لتقديم المساعدة الفنية

 كل في المتاحة االجتماعي الضمان استحقاقات فئات •مواءمة

  .والقاري والمجتمعي الوطني الصعيدين على عضو دولة

 االجتماعي  الضمان قابلية بشأن السياسات في إصالحات •تقديم

 األطر مراجعة خالل من االجتماعية الرعاية واستحقاقات

 اإلقليمية االجتماعي الضمان واتفاقات الوطنية القانونية

 .المهاجرين للعمال االجتماعي الضمان مزايا إلتاحة

 المواطنين لغير للسماح االجتماعي الضمان خطط •إصالح

 أساس على تسهم قد المضيفة األعضاء الدول في العاملين

 .المضيفة األعضاء الدول رعايا مع المساواة مبدأ

 

  :التالي النحو على التوقيع بموجب

 

o تشيلوجي. ك سيمون. السيد ، EGH 

 االجتماعية  والحماية العمل وزارة ، الوزراء مجلس سكرتير

، 

 .كينيا جمهورية

 

_______________ 

 

 

o الخدمات وزارة ، وزير مبوزرينيغا فيليكس. السيد 

 بوروندي جمهورية ، والتوظيف والعمل العامة

 
 

________________ 
 

 

 



 
 

o العمل وزارة وزير ، روبله إبراهيم عثمان. السيد 

 .جيبوتي جمهورية ، اإلصالح وإدارة

 

 
________________ 

 

o العمل وزارة ، تسفاي،وزير ارجوجي الدكتور.السيد 

 الديمقراطية إثيوبيا جمهورية ، االجتماعية والشؤون

 االتحادية

 
________________ 

 

    

 والرعاية  العمل وزارة وزير، جبرايب، لول. السيد

 .إريتريا دولة ، االجتماعية

 

________________ 

 

o السامي ،المفوض ماسوزيرا ريتشارد الدكتور.السيد 

 .رواندا جمهورية

 

________________ 

o وزارة ، الوزير نائب ، قوني ميدان بابا.السيد 

 .السودان جنوب جمهورية العمل،

 

________________ 

 

 



 
 

o والشؤون العمل وزير ، ورفا حرسي صادق.السيد 

 .الفيدرالية الصومال حكومة ، االجتماعية

 

________________ 

o العمل عمر،وزيرة،وزارة الشيخ لينا, المحترمة السيدة 

 .السودان االجتماعية،جمهورية والتنمية

. 

________________ 

 

o ؛ الوزراء رئيس مكتب محاغاما،وزير جحيستا. السيد 

 والتوظيف والعمل البرلمانية والشؤون السياسة وزارة

 .المتحدة تنزانيا جمهورية ، وذي اإلعاقة  والشباب

 

________________ 

o والجندر العمل وزارة وزير ، تومويز فرانك. السيد 

 .أوغندا جمهورية االجتماعية، والتنمية

 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


