
 
 

 

 
كتب دون اإلقليمي لشمال أفريقياامل       

 
 حولندوة 

  “لعاملاب رائدات أعمال فريقيات،ألاملهاجرات ا ”
 2021مارس آذار/  29اإلثنني 

 بتوقيت أديس أاباب( 13:00إىل  11:00بتوقيت الرابط )من  11:00إىل  09:00من 
 

 السياق -أوال

فريقيا التابعة لألمم املتحدة والوزارة املنتدبة لدى وزير ألينظم مكتب مشال أفريقيا للجنة االقتصادية 
الشؤون اخلارجية والتعاون األفريقي واملغاربة املقيمني ابخلارج، املكلفة ابملغاربة املقيمني ابخلارج، ندوًة 

نني يوم االث "، وذلكلعاملاب أعمال رائدات ،فريقياتألااملهاجرات "حول  تقنية املناظرة املرئيةعرب دولية 
بعد الظهر بتوقيت  1صباًحا إىل  11)بتوقيت الرابط  صباًحا 11حىت  9مارس من الساعة  آذار/ 29

 (.أديس أاباب

فريقية أنه مت إحراز تقدم مثري لإلعجاب، يف البلدان اإل املقاوالتأظهرت الدراسات اليت أجريت على 
ال تزال متنع مسامهتهن الكاملة يف التنمية املستدامة  ايننوع اجلنسابلمتعلقة و حتدايت عامة  غري أن

للغاية  منخفضاً لحدود ل العابريف التجارة واالستثمار  نصيبهنزال يفي الواقع، ال فوالشاملة يف أفريقيا. 
يف هذا و . اجلهوييف عملية التكامل  وآفاقهن احتياجاهتنيف االعتبار ما تؤخذ وقلل، االرج نصيب ودون

والوزارة املنتدبة لدى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون  قرر املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقياالسياق 
املهاجرات  ملغاربة املقيمني ابخلارج، تنظيم ندوة حولكلفة اباإلفريقي واملغاربة املقيمني ابخلارج، امل

 الشاملة واملستدامة تنميةاليف  املقاوالتتعزيز مسامهة هدفها األساس  رائدات األعمالفريقيات ألا
 .فريقياأل
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من  %24 نسبتهن، حيث تبلغ املقاوالتاألوىل يف العامل من حيث عدد  املرتبةفريقية القارة اإلحتتل 
فريقيا أيف  مقاوالت إحداثيف  فريقيات املهاجراتألالعديد من اينجح و يف القارة.  نياملقاولإمجايل عدد 

 ةن األصلياهنوتعبئتهن للمساعدة يف تنمية بلدشبيكهن تما السبيل إىل مناطق أخرى من العامل، ولكن و 
 فريقية؟والقارة اإل

التحدي  املتكون من، املقاوالتفريقيات ألاملهاجرات ا هواجهتسيتم تناول التحدي الرابعي الذي هكذا، 
الذي ينطوي على  أو املنشأ يتعلق الثاين ابلتحدي املرتبط ابألصلاملرتبط ابلنوع اجلنساين، بينما األول 

التحدي الثالث ابهلجرة يتعلق . و جمموعة اجتماعيةهوية وخلفية ثقافية كبرية ولكن أيًضا ثقل االنتماء إىل 
يتعلق التحدي الرابع و املفروضة على أي مهاجر إلجناح اندماجه يف البلد املضيف.  تواملواجهانفسها 

فريقية املهاجرة اإل املرأة املقاولةهذه العناصر وضع  مجيعجتعل . وإكراهاهتانفسها  املقاولةمبخاطر مغامرة 
 على عدة مستوايت. ذا خصوصية

 التالية: القضاايستتناول الندوة 

فريقيات ألا والتاملقايف جمال التجارة واالستثمار بني ما الذي ميكن عمله من أجل تعزيز الروابط  •
 املهاجرات؟

فريقيات ألا املقاوالتبلدان األصل من أجل دعم مبادرات  اما هي األدوار اليت ميكن أن تلعبه  •
 املهاجرات؟

فريقيات ألا لمقاوالتلاالقتصادي  للتمكنيعامل تسريع أن تكون ة نلرقملميكن كيف  •
 ؟انتظامهن يف شبكة من أجل تعزيز قدراهتن وترجح املهاجرات

فريقيات ألا املقاوالتوتطلعات ما الذي ميكن عمله من أجل إدماج أفضل الحتياجات  •
  ؟اجلهوياملهاجرات يف عملية التكامل 

فريقيات املهاجرات وأي دور ميكن أن ألا املقاوالتعلى  19-كوفيد  جائحة كيف تؤثر أزمة •
 االقتصادي؟ اإلقالعيكون هلن يف 
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 اهلدف -اثنيا

لتبادل الدروس احلقيقية املستفادة من جتارب  فضاء إحداثاملعرفة من خالل  تعزيزهتدف الندوة إىل 
هلذه الفئة تعبئة أفضل لالتدخل  حماورفريقيات املهاجرات يف مجيع أحناء العامل وحتديد ألا األعمال رائدات

 .اإلفريقية مشاركتهن النشطة يف تنمية القارةجل أل من الكفاءات

 النتائج املتوخاة -اثلثا

 يف شبكات؛ وتنظيمهنفريقيات املهاجرات ألا املقاوالتروابط ز يتعز  •

 فريقيات املهاجراتألا املقاوالتاحتياجات و صوصية وضع خبخمتلف الفاعلني  زايدة وعي •
 ؛مالئمة هلاجاابت إوبضرورة تقدمي 

 فريقيات املهاجرات؛ألا تشبيكة يف نأمهية الرقمعلى خمتلف الفاعلني  وقوف •

 فريقيا؛أفرص التجارة واالستثمار العابرة للحدود يف لالنساء املقاوالت  إدراك •

   .اجلهويةاملؤسسات  من طرف ت املهاجراتفريقياألااملقاوالت  وتطلعات احتياجات إدماج •

 املشاركة -رابعا

ومنظمات  املهاجرينممثلون عن مؤسسات  تقنية املناظرة املرئيةالندوة عرب هذه سيدعى للمشاركة يف 
ية واملؤسسات القطاع اخلاص واملؤسسات املالممثلون عن رئيسات املقاوالت، ورئيسات مقاوالت، و 

  منظومة األمم املتحدة. ووكاالتالتجارية 

 التاريخ -خامسا

 بتوقيت الرابط(. 11:00إىل الساعة  09:00)من الساعة  2021آذار/ مارس  29

 لغات العمل -سادسا
 .الفورية متوفرة ابللغات العربية واإلجنليزية والفرنسيةالرتمجة 
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 االتصال -سابعا
 :الندوةلالطالع على مزيد من املعلومات بشأن تنظيم 

 jaid@un.org  عزيز جيد   جهة االتصال والتنسيق:

 sebbar@un.org        سامل الصبار   إدارة املعارف:

   filali-ansary@un.org  أنصاريهدى فياليل  :ووسائل اإلعالم التواصل

  mosseddek.uneca@un.org   حممد مصدق    الواثئق:

   hmade@un.org  حلسن محاد   :كاإلدارة واللوجستي

 el-korchi@un.org   امال القرشي    
 sahraoui.uneca@un.org  نعيمة صحراوي   :السكريتارية

 assouqaddou@un.org  فوزية عسو     
 +( 212) 537 71 56 537/13 71 78 29هواتف املكتب: 
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