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 تنفيذيال لخص امل
 �رخيالعامل بأرسه. إال أن  ایعاين مهن معض� ميثل�يش �رمي  لتأمنيد�ل مصدر إجياد  عن العجزإن 

ً قد �لق مشلكة أشد  ت�اضطر امليلء �الو من نو�ه الفرید  أفریقيا من املش�لك اليت توا�ها  جتذرا
اليت و ، فريوس �ورو��احئة  �سبب. وقد تفامق الوضع النامية األخرىالعدید من األسواق الناش�ئة و 

مخس س�نوات �ىل األقل من التقدم احملرز  ومتحوالفقر املدقع، رقعة مالیني األش�اص إىل جتر قد 
 ، يف أحناء القارةنيمتفش�يتظاهرتني  والعام� الناقصةما �زال البطا� و  .والفاقة العوزاربة حميف جمال 

 ا�ميغرافية إىل أن الوضع سزيداد تدهوراً إذا مل یمت التصدي � بفعالية.�جتاهات �شري كام 

تفعيل �بري  إىل �د معها ینفعمن املش�لك اليت يه  ،هتاطبيع�لنظر إىل  ،أن مشلكة البطا� �كن یبقى
 .إجيايب�ىل مسار  الب� املعينضع ی مبا الناجعةواختاذ املبادرات  السلميةالس�ياسات 

ً  ١٥مبادرة توظيف يف  ٣٤ تتناول هذه ا�راسة ً خمتلف ب�ا � مُ ، ا الضوء �ىل اخلصائص املشرتكة  طةً سل
ملبادرات.  لقوى �ر�يبة ااختالف و لك دو� يف للبنية �قتصادیة  ويصإن الطابع اخلصبني أجنح ا

 اليتالقرا�ن  ضآ�تفرس  لكها عواملاقتصادیة -التمنية السوس�يو ها من حيثعاوضأتبا�ن و  فهيا العام�
 �ختالفاتهذه  دون أ�ذب� آخر  إىل معينةجناح مبادرة  نقلميكن �س�تدالل هبا �ىل إماكنية 

ا�ول وحتدید  خمتلفقد أثبتت جنا�ا يف اليت املقار�ت  التحقق من. إال أنه من �الل بعني �عتبار
شلك رصد اخلصائص اليت �من املمكن یصبح أفضل النتاجئ الوا�دة،  أسفرت عناليت  جماالت الرتكزي

 فرص العمل. إ�داثأفضل ممارسة من منظور 

ً املفردات و حتدید  فإن، يةكخطوة أولو  ً  العبارات األكرث ش�يو�ا  فرص إ�داث مبادرات مضن و�روزا
حمراكت الن�اح. أمه حول  اإلضاءاتبعض  ذاته یعطينا يف �دهو يف هذه ا�راسة  �املتناوَ العمل 

الرش�كة و�منية املهارات وتوظيف الش�باب  :أسف�يف حسابة ا�لكامت  املبينةهذه العبارات، و�شمل 
 .ىل �ئ�ن، وما إىل ذ�� صولو�شجيع �ست�ر واحل

يف بعض الب�ان  ويف الوقت ا�ي �ركز فيه هذه ا�راسة �ىل مبادرات إ�داث فرص العمل
 مبادرة أو س�ياسة حسب: ذ� لك، فإهنا تصنف كأكرث تفصيالً فریقية �شلك األ

 ؛عاملرشو توجيهاليت یمت من �اللها  القناة )۱
 ؛و ا�مو�ة املس�هتدفة من التد�لأ جمال الرتكزي )٢
  .ا�ي �س�هتدفه أو یؤ�ر �ليه التد�لالقطاع  )٣

صيا�ة رؤیة  ميكنلك مبادرة، يف إطار القطاع املس�هتدف وجمال الرتكزي و القناةمن �الل تصنيف 
 العامة. واضيعامل تربز من �اللها أكرث مشولية

الرتكزي �ىل توظيف  یعد
الرش�اكت وعقد الش�باب 

 واخلاصبني القطا�ني العام 
اليت  البارزة السامتبني  من

 مبادرات التوظيف طبعت 



  

 

  يةاألوللتد�الت اقنوات 

يف هذا التقر�ر شلك رش�اكت بني  احملددةاألربع والثالثني توظيف ال اتمبادر من ثلث  أزید اختذلقد 
بعضها �ىل �منية تتنوع هذه الرش�اكت يف طبيعهتا ونطاقها، حيث �ركز و القطا�ني العام واخلاص. 

البعض اآلخر شلك مشاریع مشرتكة بني احلكومة والرشاكت یت�ذ  ، ف��ارات القطاع اخلاص
عبارة  يف �ينيا، وهو Ajira Digital)( "أ�ريا دجييتال" �ىل سبيل املثال، قام �ر�مجو اخلاصة. 

ا إ��ة فرص ملو ریبيةدورات تد بتقدمي�منية املهارات يف القطاع اخلاص،  يرسمبادرة حكومية ت عن
هذا أ). ٢٠٢٠("أ�ريا"،  يف قطاع �كنولوجيا املعلومات و�تصاالتوظيفة ألف  ٥٠ن ع �زید

�س�تفادة من قدرة القطاع اخلاص �ىل حتدید  نافعمل مثاالً  يف �ينيا "أ�ريا دجييتال" �ر�مج یرضبو 
 الفرص والتكيف مع التغيري، و�لتايل �لق 

 .معل أكرث قوة سوق

 مبادرات التوظيف حسب القناة األولية�دد 

 

 .)٢٠٢١( )NKC African Economics( ةفریقياأل یة�قتصاد" لألحباث "إن يك يس مؤسسة: املصدر

ً  شجيعميثل � املرتبطة �ز�دة وحتفزي  املنافعقناة �مة، حيث یعكس مرة أخرى  �ست�ر أیضا
 .فرص العمل إ�داث ا�فع بع��است�رات القطاع اخلاص من أ�ل 

 جماالت �ركزي التد�الت

الش�باب اكن يف قلب معظم  شغيل�االت الرتكزي، و�دت ا�راسة أن � توجيه �ه�ممن �الل 
 .�لنظر إىل مشلكة بطا� الش�باب يف القارة اً مالمئاكن ذ� املبادرات، و 

 

0 2 4 6 8 10 12
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 �دد مبادرات التوظيف حسب جمال الرتكزي

 
 .)٢٠٢١( )NKC African Economics( ةفریقياأل یة�قتصاد" لألحباث "إن يك يس مؤسسةاملصدر: 

األخرى �منية املهارات والوصول إىل األسواق ور�دة األعامل والرتكزي  املهمةمشلت جماالت الرتكزي 
ً با. و�رتبط جماال الرتكزي األ�ريان ارتومتناهية الصغر �ىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة ً  طا ف�  وثيقا

ً �ري أنه فرص العمل.  إ�داث لتحفزيوهام �امن للغایة  بيهنام ما �شري الرشاكت  يف الوقت نفسه، �البا
 .التوسع و�ست�راملزید من  حتقيق منحيد اإلنتاجية و�لتايل  یقلصإىل نقص املهارات كعامل رئييس 

 قطا�ات التد�ل املس�هتدفة

فرص العمل اليت مت تناولها يف هذا التقر�ر واسعة النطاق  إ�داثالغالبية العظمى من مبادرات  إن
ً  وال �س�هتدف قطا�اً  یبدو أن معظم املبادرات الناحجة �ركز �شلك واحض �ىل قناة حمددة إال أنه . معينا

 .ميكن من �اللها حتفزي التوظيف
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�دد مبادرات التوظيف حسب القطاع املس�هتدف

 
 )٢٠٢١( )NKC African Economics( ةفریقياأل یة�قتصاد" لألحباث "إن يك يس مؤسسة املصدر:

 األكرثلقوى السوق بت�دید القطا�ات  سمحسيتقدمي ا�مع لتمنية املهارات فإن �ىل سبيل املثال، 
بغض النظر عن القطاع املس�هتدف، یبدو أن املبادرات اليت و . �الوة �ىل ذ�، املبادرةتفا�ًال مع 

هذه ذ� أن  .ما �كون لها تأثري أكرب اً هتدف إىل إرشاك مشاركني خمتلفني يف سلس� القمية �الب
ً �الباملشاریع  نقل  تحفزيلاألكرث جتاریة وتقدماً  أجزاء سلس� القمية ا�اكمنة يف ربةاخلمن ما �س�تفيد  ا

�ىل مثل هذه املبادرة  منوذجلعل �ري و  املهارات مع تعز�ز القدرة التنافس�ية للمس�تفيد�ن املس�هتدفني.
 )Anchor Borrowers’ Programme – ABP( إقراض التعاونيات الزراعية" �ر�مج" هو

 مصنعي األ�ذیة مع أكرب همارتباط يف نفس الوقتاملزار�ني ویعزز  صغار يف ني�ري� ا�ي یدمع
ا�ي وضع لها تصممي المن حيث إقراض التعاونيات الزراعية"  �ر�مج"مبادرة  شمل�و  الزراعية.

ً  ملزار�ني متویالً صغار اوفر لت ييالعدید من املزا�: فه ليد ا أجور ودفع نتاجمس�تلزمات اإللرشاء  مس�بقا
ربط حيث � ،عنارص التدریب وا�مع الرب�مجكام یتضمن  .ة اإلنتاجز�دمن أ�ل اإلضافية  العام�

، مما �سمح أقل من النظامية�ىل در�ة صغرية ومقاوالت أو تعاونيات  ة احلجمري �ب نظامية بني رشاكت
س� التورید بدالً العدید من املشاركني يف سل یضمرف. �إلضافة إىل ذ�، فإنه ابنقل املهارات واملع

ً وهنا  .�رمتهلقطاع لاألداء الرئييس  �قتصار �ىلمن جمرد  الرتكزي �شلك �اص �ىل جند أن ، جمددا
�شلك �سهم  –سلس� التورید  مضن روابطالضعف أال وهو  –يف السوق  حمدد قصورمعاجلة 

 .عضوي�شلك  فرص العمل إ�داثيف السامح للمؤسسات اخلاصة بدمع ملحوظ 

ً  إ�داثعندما �س�هتدف مبادرات   قطاعي ما �كون الرتكزي �ىل فرص العمل قطا�ات حمددة، �البا
املهارات املس�ت�َدمة  حتسني ما متال �زال القطاع الزراعي یوفر إماك�ت هائ� إذا ف الزرا�ة والتعلمي.

 �ىل دمع�ركز التعلمي يف قطاع التد�الت أن يف �ني  ،واحلرفية و�سویقها النظاميةاأل�شطة �ري يف 
 �منية املهارات.
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یعد تطو�ر التصنيع ذا أمهية قصوى �لنس�بة ، إذ �س�هتدف العدید من املبادرات قطاع التصنيعو 

ً  �ً للقارة وس�يكون حمور عن تصد�ر املواد اخلام واس�ترياد السلع �مة  يف تنویع �قتصادات بعيدا
مهنا سيتطلب  �ىل املس�توى احمليلحنو إضافة املزید من القمية  ةاألفریقي حتویل القارة إال أن الصنع.

أ�ذها بعني عوامل أخرى متعلقة �لقدرة التنافس�ية  يف �ني �س�تدعي ،املهارات الالزمةأن تو� 
ً و . �عتبار �شلك �اص إذا أرادت الب�ان �س�تفادة من مبادرات  �امً  یعد تطو�ر التصنيع أیضا

 فریقية.رة القاریة األمثل منطقة الت�ارة احل

 ا�روس الرئيس�ية لصيا�ة الس�ياسات                         

مشلكة  یرضب حيث إنهيف مجيع أحناء القارة  تجنا�اقد أسفر عن الش�باب  توظيفالرتكزي �ىل  إن
 عنهللباحثني  يف جمال العمللتوفري اخلربة  الرضیبيةاس�ت�دام احلوافز أن  إذ تبني�  .يف الصممي البطا�

 يسريوا�اكمريون، بي� أدى ت أفریقيانتاجئ إجيابية يف ب�ان مثل جنوب  قد أعطى من الش�باب
 ً هذا وحتيل  ب�ان من بيهنا اجلزا�ر ومرص.�دة إىل توظيف دامئ يف  �دمات التوجيه واإلرشاد أیضا

عين �جتاهات ا�ميغرافية ت يف �نيأن املهارات املطلوبة تتغري �رس�ة إىل  التطورات التكنولوجية
س�يكون من األمهية مباكن أن �سعى ��،  عمل �رتفع �رس�ة.الأن �دد الباحثني عن الراهنة 

 .يف سوق العملاحلكومات يف مجيع أحناء القارة إىل حتقيق توازن مالمئ بني العرض والطلب 

ً أن املبادرات اليت متت مناقش�هتا يف هذا التقر�ر ختتلف  حصيح ف� یتعلق بقناة التد�ل والقطاع  كثريا
يه و يف العدید من املبادرات الناحجة. تو�داليت الشام�  السامتبعض هناك إال أن املس�هتدف، 

�شمل الرتكزي �ىل توظيف الش�باب و�منية املهارات و�س�تفادة من موارد القطاع اخلاص من �الل 
 الرش�اكت بني القطا�ني العام واخلاص.

الرتكزي و�� فإن ش�باب. فهيا مه من الاخلصائص ا�ميغرافية للقارة أن معظم الباحثني عن معل  تُظهر
يف املقابل، و .يف صلهبامشلكة التوظيف �س�هتدف الش�باب و�منية املهارات املبكرة توظيف �ىل 
ً أن مبادرات التوظيف القامئة جتعل التنظميية �ختالالت و املالية اإل�راهات فإن ما  احلكومية �البا

 مترسكام أن  موارد القطاع اخلاص. تمت �س�تفادة منإذا مل  أهدافها املرجوةختيب اآلمال وال حتقق 
ً  یعززانللمهارات املطلوبة  إدر�كهوالقطاع اخلاص   .ما من اح�لية جناح مبادرة أیضا

التالية التقر�ر يف التوصيات دة يف هذا بادرات التوظيف احملد� ملالرئيس�ية  السامتميكن تلخيص و 
 املتعلقة �لس�ياسات:

: �شري �جتاهات ا�ميغرافية إىل أن بطا� الش�باب س�تصبح مصدر مسأ� �مة قابلية التوظيف •
املبادرات اليت تعمل �ىل حتسني قابلية وحتمل  .التصدي لها �شلك مبارشقلق مزتاید إذا مل یمت 

الش�باب للتوظيف من �الل �لق فرص الكتساب اخلربة يف العمل أو من �الل دمع املساعي 
 .ضهاالفجوة بني الطلب �ىل العام� وعر  سدالر�دیة إماك�ت �برية يف 



  

 

أهداف أعامل املواءمة بني أهداف التوظيف يف القطاع العام و تعد : �س�تفادة من القطاع اخلاص •
القطاع اخلاص �امل جناح رئييس. إن �س�تفادة من موارد القطاع اخلاص من �الل توفري حوافز 

بادرات م التدریب أو من �الل التعاون يف رش�اكت بني القطا�ني العام واخلاص يف صيا�ة
 �شلك ملحوظ. عزز فرص الن�احوتنفيذها تالتوظيف 

واسعة النطاق وال �س�هتدف تتسم �كوهنا العدید من املبادرات إن : زيكالرت خصوصية مع سعة النطاق  •
 ً ً  قطا�ا �ىل قناة حمددة ميكن من  رصحيأن معظم املبادرات الناحجة �ركز �شلك  إال أنه یبدو .معينا

لقوى السوق سيسمح ا�مع لتمنية املهارات  وجيهتفإن �ىل سبيل املثال، و  �اللها حتفزي التوظيف.
بغض النظر عن القطاع املس�هتدف، و ملبادرة. �الوة �ىل ذ�، ا عم تفا�الً  األكرثبت�دید القطا�ات 

 ً ما �كون لها  یبدو أن املبادرات اليت هتدف إىل إرشاك مشاركني خمتلفني يف سلس� القمية �البا
ً و  تأثري أكرب. األكرث  أجزاء سلس� القمية مضن وجودةاملات رب اخلما �س�تفيد هذه املشاریع من  �البا

نقل املهارات مع تعز�ز القدرة التنافس�ية للمس�تفيد�ن حتفزي يف ت�اریة و�شاطاً من الناحية التقدماً 
رضورة یعترب أمراً حمورً� شأنه شأن  اً رصحيهذه املبادرات �ركزياً �ركزي العمل �ىل إن  املس�هتدفني.

كرث يه األ�كون التد�الت األ�سط  يف العدید من األحيان�لامً بأنه ، أهداف ملموسةبها ربط
 فا�لية.
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