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 ةـيـمـيـاهـفـرة مـذكـم
 السياق .أوال

، املقرر لشمال أفريقيا االجتماع اخلامس والثالثني للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء أييت .1
 جائحة األزمة النامجة عن يف ظلالنمو االقتصادي  اً يفتباطؤ يشهد يف سياق عاملي  ،2020نوفمرب  17 يف دهاعقان

تنذر  أسوأ السيناريوهاتفإن ، مم املتحدةاالقتصادية واالجتماعية ابألإلدارة الشؤون  اً فوفق. "19-كوروان"فريوس 
إىل أن مشال  هاتالسيناريو أفضل ، بينما يشري 2020يف عام  %5.4اقتصادات مشال إفريقيا بنسبة  ابنكماش
 ونتيجةً (. 2020، املتحدةإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ابألمم ) %0.3بنسبة  اً منو حرز ابلكاد إفريقيا ست  

 .()أو ما يعرف ابلعمالة الناقصة عةاملقن   البطالةالبطالة ويف زايدة كبرية يف حدوث توقع لذلك ي  
، تصاعدي منويف خط بوترية معقولة اقتصادات مشال إفريقيا سارت العقدين املاضيني  ي ذكر أنه على مدى .2

من  ،مصر واملغرب وتونس منهامتكنت بعض البلدان،  ، بل وقدالتنمية البشريةكما أحرزت تقدمًا هائاًل يف جمال 
 اإلشكاليات عددًا منتواجه ما تزال  دون اإلقليميةاملنطقة  فإن طريق التنويع. ومع ذلكعلى اقتصاداهتا  وضع

 .، مثل بطء منو اإلنتاجية وارتفاع معدالت البطالةالكربى
اليت شهدهتا صفوف الزايدة واكب تمل  فإهنالقطاع اخلاص يف ا النظاميةخلق فرص العمل وترية لابلنسبة أما  .3

أدىن  دولة، تعد مصر واجلزائر واملغرب وتونس من بني البلدان ذات 123من بني ف القوى العاملة الشابة يف املنطقة.
يف صعوابت أمام الشركات الشابة  وجوديؤشر على ، مما النظاميالقطاع  إىل لمن حيث الدخو الكثافة  معدالت

يف دفع عجلة النمو  حيوايً  دوراً واملتوسطة تلعب الشركات الصغرية هذا و . (       ,Rijkers) دخول األسواق
في بلدان مشال أفريقيا متثل الشركات الصغرية ف ،االقتصادي وخلق فرص العمل وبناء قطاع خاص قادر على املنافسة

يف املائة  90إىل  50يف املائة من إمجايل الشركات وما بني  90أكثر من  ىر الصغ الشركاتإىل جانب واملتوسطة 
 24ما بني يف املائة من الشركات و  11إىل  2 سوىالشركات الصغرية واملتوسطة بينما ال متثل من إمجايل العمالة. 

 .يف املائة من إمجايل العمالة 46إىل 
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خلق  جهود مع تزامنب بذلت  جيب أن التنمية االقتصادية  اسرتاتيجيات ضمنالستدامة اب إن جهود النهوض .4

الذي ابلنظر إىل النمو السريع و فرص العمل، وإال فلن تتاح هلا أي فرصة للنجاح يف البلدان ذات العمالة الوفرية. 
حيوية كضرورة   تبرز قد خلق فرص العمل على املدى األقصر ضرورة  فإنلقوى العاملة يف دول مشال إفريقيا، اتعرفه 

وضعية الشغل  علىالتنمية املستدامة  تبعاتجتاهل  املمكنالتنمية. وبناًء عليه، مل يعد من  اتاسرتاتيجيإلجناح 
 .العمالةو 

من أجل أييت تنظيم ندوة إلكرتونية حول "املمارسات الفضلى يف خلق فرص العمل يف مشال أفريقيا"  إن .5
  .اللجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء خالل اجتماعاليت ستجري املناقشات  تطعيم

 هداف األ. اثنيا
يف خلق فرص العمل يف مشال  الفضلى "املمارساتموضوع  حولاملنعقدة  اإللكرتونيةتستند الندوة وف س .6

 ابقي شركائها من مؤسساتالذي أجرته اللجنة االقتصادية ألفريقيا و  يأفريقيا" إىل نتائج العمل البحثي والتحليل
الندوة عمل ستو مشال أفريقيا. يف تنمية للابلنسبة مة ااهلذه القضية منشغلة هبأوساط أكادميية و حبوث دراسات و ومراكز 

احلكومات  ما تقوم بهالضوء على  تسليطمع خلق فرص العمل يف مشال إفريقيا جمال املمارسات يف  ىفضل على إبراز
 وهلذاللشباب.  ابلنسبة نتائج ذات مغزىلواجلهات الفاعلة الرئيسية األخرى لضمان حتقيق سياسات التوظيف 

توظيف الشباب ب لنهوضلاملمارسات ى فضلاليت تستعرض  ةفريقياإل دراساتعددًا من الالندوة  تتناولوف س
وحتديد والدروس املستفادة من خالل مناقشة  استعراض التجاربهتدف الندوة إىل كما .  اً مستداممتكينًا ومتكينهم 

 .اجلهود اجلاريةمن الِعرب املستمدة من النجاحات السابقة و وتداول 

 املرجوةنتائج ال .اثلثا
ومناقشتها خالل اجتماع اللجنة احلكومية  طرحهااليت سيتم  يةجموعة من التوصيات السياساتاخلروج مب  .7

 .الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء لشمال إفريقيا

 التفاصيل التنظيمية والتشغيلية  .رابعا
 :الرئيسية التاليةاملواضيع هتم ناقشات مصحوابً مب اً تقدميي اً عرض اإللكرتونيةالندوة  ستتناول  .8
 .القطاع اخلاص –يف خلق فرص العمل  الفضلى املمارسات -
 .القطاع العام –يف خلق فرص العمل  الفضلى املمارسات -
 .بني القطاعني العام واخلاص املشرتكة املبادرات –يف خلق فرص العمل الفضلى املمارسات  -
 .احلصول على التمويلإمكانيات  –يف خلق فرص العمل الفضلى املمارسات  -
 .التنمية االقتصادية واالبتكار الكفيلة بتحقيق هاراتامل –يف خلق فرص العمل الفضلى املمارسات  -
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 املشاركة. خامسا

واإلدارات لوزارات عن املمثلني رفيعي املستوى أمام اخصوصًا مفتوحة  اإللكرتونيةاملشاركة يف الندوة  .9
 ،القطاع اخلاص يمثلمل وكذا ابلنسبة ،واملؤسسات الوطنية املسؤولة عن التوظيف والتنمية االقتصادية واالجتماعية

 .دون اإلقليميةشركاء التنمية املنخرطني يف املنطقة ابقي و  ،وكاالت األمم املتحدةو  ،اجلامعات واملؤسسات البحثيةو 

 تاريخ ال .سادسا
 .2020نوفمرب  تشرين الثاين/ 3يف  اإللكرتونيةعقد الندوة تنوف س  .10

 لغات العمل .اسابع
 .العربية واإلجنليزية والفرنسية ابللغات متوفرة فوريةالرتمجة ال .11

 االتصال. اثمنا
 :االجتماعلالطالع على مزيد من املعلومات بشأن تنظيم  .12

 elbeshbishi@un.org  شييالبشبجناح أمل    جهة االتصال والتنسيق:

 sebbar@un.org        سامل الصبار   إدارة املعارف:

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

  mosseddek.uneca@un.org   حممد مصدق    الواثئق:

   hmade@un.org  حلسن محاد   اإلدارة واللوجستيات:

 Sahraoui.uneca@un.org  نعيمة صحراوي    األمانة:

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