املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا

ندوة حول
” املهاجرات األفريقيات ،رائدات أعمال ابلعامل“
اإلثنني  29آذار /مارس 2021

من  09:00إىل  11:00بتوقيت الرابط (من  11:00إىل  13:00بتوقيت أديس أاباب)
أوال -السياق
ينظم مكتب مشال أفريقيا للجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة والوزارة املنتدبة لدى وزير
الشؤون اخلارجية والتعاون األفريقي واملغاربة املقيمني ابخلارج ،املكلفة ابملغاربة املقيمني ابخلارج ،ندوًة
دولية عرب تقنية املناظرة املرئية حول "املهاجرات األفريقيات ،رائدات أعمال ابلعامل" ،وذلك يوم االثنني
صباحا إىل  1بعد الظهر بتوقيت
صباحا بتوقيت الرابط (ً 11
 29آذار /مارس من الساعة  9حىت ً 11
أديس أاباب).

أظهرت الدراسات اليت أجريت على املقاوالت يف البلدان اإلفريقية أنه مت إحراز تقدم مثري لإلعجاب،
غري أن حتدايت عامة ومتعلقة ابلنوع اجلنساين ال تزال متنع مسامهتهن الكاملة يف التنمية املستدامة
والشاملة يف أفريقيا .ففي الواقع ،ال يزال نصيبهن يف التجارة واالستثمار العابر للحدود منخفضاً للغاية

ودون نصيب الرجال ،وقلما تؤخذ يف االعتبار احتياجاهتن وآفاقهن يف عملية التكامل اجلهوي .ويف هذا
السياق قرر املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا والوزارة املنتدبة لدى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون
اإلفريقي واملغاربة املقيمني ابخلارج ،املكلفة ابملغاربة املقيمني ابخلارج ،تنظيم ندوة حول املهاجرات
األفريقيات رائدات األعمال هدفها األساس تعزيز مسامهة املقاوالت يف التنمية الشاملة واملستدامة
ألفريقيا.

حتتل القارة اإلفريقية املرتبة األوىل يف العامل من حيث عدد املقاوالت ،حيث تبلغ نسبتهن  %24من
إمجايل عدد املقاولني يف القارة .وينجح العديد من األفريقيات املهاجرات يف إحداث مقاوالت يف أفريقيا
ومناطق أخرى من العامل ،ولكن ما السبيل إىل تشبيكهن وتعبئتهن للمساعدة يف تنمية بلداهنن األصلية
والقارة اإلفريقية؟
هكذا ،سيتم تناول التحدي الرابعي الذي تواجهه املهاجرات األفريقيات املقاوالت ،املتكون من التحدي
األول املرتبط ابلنوع اجلنساين ،بينما يتعلق الثاين ابلتحدي املرتبط ابألصل أو املنشأ الذي ينطوي على
أيضا ثقل االنتماء إىل جمموعة اجتماعية .ويتعلق التحدي الثالث ابهلجرة
هوية وخلفية ثقافية كبرية ولكن ً
نفسها واملواجهات املفروضة على أي مهاجر إلجناح اندماجه يف البلد املضيف .ويتعلق التحدي الرابع
مبخاطر مغامرة املقاولة نفسها وإكراهاهتا .جتعل مجيع هذه العناصر وضع املرأة املقاولة اإلفريقية املهاجرة
ذا خصوصية على عدة مستوايت.
ستتناول الندوة القضااي التالية:
• ما الذي ميكن عمله من أجل تعزيز الروابط يف جمال التجارة واالستثمار بني املقاوالت األفريقيات
املهاجرات؟
• ما هي األدوار اليت ميكن أن تلعبها بلدان األصل من أجل دعم مبادرات املقاوالت األفريقيات
املهاجرات؟
• كيف ميكن للرقمنة أن تكون عامل تسريع للتمكني االقتصادي للمقاوالت األفريقيات
املهاجرات وترجح انتظامهن يف شبكة من أجل تعزيز قدراهتن؟
• ما الذي ميكن عمله من أجل إدماج أفضل الحتياجات وتطلعات املقاوالت األفريقيات
املهاجرات يف عملية التكامل اجلهوي؟
• كيف تؤثر أزمة جائحة كوفيد 19-على املقاوالت األفريقيات املهاجرات وأي دور ميكن أن
يكون هلن يف اإلقالع االقتصادي؟
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اثنيا -اهلدف
هتدف الندوة إىل تعزيز املعرفة من خالل إحداث فضاء لتبادل الدروس احلقيقية املستفادة من جتارب
رائدات األعمال األفريقيات املهاجرات يف مجيع أحناء العامل وحتديد حماور التدخل لتعبئة أفضل هلذه الفئة
من الكفاءات ألجل مشاركتهن النشطة يف تنمية القارة اإلفريقية.
اثلثا -النتائج املتوخاة
• تعزيز روابط املقاوالت األفريقيات املهاجرات وتنظيمهن يف شبكات؛
• زايدة وعي خمتلف الفاعلني خبصوصية وضع واحتياجات املقاوالت األفريقيات املهاجرات
وبضرورة تقدمي إجاابت مالئمة هلا؛
• وقوف خمتلف الفاعلني على أمهية الرقمنة يف تشبيك األفريقيات املهاجرات؛
• إدراك النساء املقاوالت لفرص التجارة واالستثمار العابرة للحدود يف أفريقيا؛
• إدماج احتياجات وتطلعات املقاوالت األفريقيات املهاجرات من طرف املؤسسات اجلهوية.
رابعا -املشاركة
سيدعى للمشاركة يف هذه الندوة عرب تقنية املناظرة املرئية ممثلون عن مؤسسات املهاجرين ومنظمات
رئيسات املقاوالت ،ورئيسات مقاوالت ،وممثلون عن القطاع اخلاص واملؤسسات املالية واملؤسسات
التجارية ووكاالت منظومة األمم املتحدة.

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

سادسا -لغات العمل

الرتمجة الفورية متوفرة ابللغات العربية واإلجنليزية والفرنسية.
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سابعا -االتصال
لالطالع على مزيد من املعلومات بشأن تنظيم الندوة:
جهة االتصال والتنسيق:

عزيز جيد

إدارة املعارف:

سامل الصبار

sebbar@un.org

التواصل ووسائل اإلعالم:

هدى فياليل أنصاري

filali-ansary@un.org

الواثئق:

حممد مصدق

mosseddek.uneca@un.org

اإلدارة واللوجستيك:

حلسن محاد

hmade@un.org

امال القرشي

el-korchi@un.org

نعيمة صحراوي

sahraoui.uneca@un.org

فوزية عسو

assouqaddou@un.org

السكريتارية:

jaid@un.org

هواتف املكتب)+212( 537 71 56 13/537 71 78 29 :
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