
 
 أفريقياشمال دون اإلقليمي ل كتبامل          

 حلقة دراسية شبكية:
 19يف مواجهة حتدايت حقبة ما بعد كوفيد  أفريقيامشال 

 2020تشرين األول/أكتوبر،  28

 رةـــــــمذك
 السياقأوال. 

 /تشرين الثاين 17بتاريخ  أفريقياينعقد االجتماع اخلامس والثالثني للجنة اخلرباء احلكومية الدولية لشمال  .1
بتباطؤ النمو االقتصادي بسبب األزمة النامجة عن جائحة كوفيد  مطبوعوذلك يف سياق عاملي  ،2020 نوفمرب

وفًقا إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ابألمم املتحدة، يتوقع أسوأ السيناريوهات انكماش اقتصادات  .19
٪ فقط )إدارة 0.3ستنمو بنسبة  أفريقيا، بينما يشري أفضلها إىل أن مشال 2020٪ يف عام 5.4بنسبة  أفريقيامشال 

سيؤدي ذلك إىل زايدة كبرية يف العمالة الناقصة و  (.2020الشؤون االقتصادية واالجتماعية ابألمم املتحدة، 
مليار عامل،  2.7اجلزئي على ما يقرب من  احلجر، أثرت إجراءات (2020وفًقا ملنظمة العمل الدولية )و  والبطالة.

تشري تقديرات منظمة العمل الدولية إىل أن فقدان مكافئ العمالة على و  ٪ من القوة العاملة العاملية.81أي حوايل 
 .2020يف عام  منصب ماليني 5قد يصل إىل  أفريقياس الدوام الكامل يف مشال أسا
وسيكون االنتعاش االقتصادي بطيًئا وسيحتاج عدة سنوات، مما يبقي جزًءا كبريًا من سكان العامل يف حالة  .2

على املدى  .يف مهب الريح حتقيق أهداف التنمية املستدامة عل، خاصة يف البلدان النامية، وجيهشاشة وضعف
 الرأمسالتوقع أن يكون للركود االقتصادي أتثري مستدام بسبب أتثريه السليب على االستثمار واضمحالل الطويل، ي  

التوريد، ابإلضافة إىل ذلك، سيؤدي تفكيك التجارة العاملية وسالسل  البشري بسبب البطالة وأتثرياته على التعليم.
وكذلك تسريع الرقمنة، إىل إعادة توزيع األدوار من حيث التقسيم الدويل للعمل، وإىل مساءلة االسرتاتيجيات 

حتدايت هائلة، على املدى القصري  أفريقيايف هذا السياق، تواجه مشال  االقتصادية واالجتماعية للبلدان النامية.
 ء، وعلى املدى الطويل للتعامل مع التغريات العميقة النامجة عنه.للحد من اآلاثر االجتماعية واالقتصادية للواب

من أجل إغناء املناقشات خالل اجتماع جلنة اخلرباء احلكومية الدولية حول اإلصالحات الضرورية ملواجهة  .3
ة يف مواجهة حتدايت حقب أفريقيا، سيتم تنظيم حلقة دراسية شبكية حول "مشال 19 األزمة وحقبة ما بعد كوفيد

 ".19 ما بعد كوفيد
  



 
 

2 
 

 أهداف احللقة الدراسية الشبكية.  اثنيا 
 فريقيااالقتصادية ألاألمم املتحدة التابع للجنة  أفريقيايف هذا السياق، قام املكتب دون اإلقليمي لشمال  .4

استناًدا  إبعداد تقرير حيلل نقاط الضعف البنيوية يف املنطقة دون اإلقليمية يف ظل التحدايت اليت يفرضها الوابء.
، هتدف احللقة الدراسية الشبكية إىل حتديد ومناقشة اجملاالت أفريقياإىل تقرير املكتب دون اإلقليمي لشمال 

وتطوير قدراهتا لالستفادة من الفرص اجلديدة يف حقبة ما بعد كوفيد  أفريقياالرئيسية لإلصالح لتعزيز مرونة مشال 
19.  

 نشودةالنتائج امل. اثلثا
خالل  وتدارسهاهتدف احللقة الدراسية الشبكية إىل رفع جمموعة من التوصيات السياسية اليت سيتم تقدميها  .5

 .أفريقيااجتماع جلنة اخلرباء احلكومية الدولية لشمال 
على أنظار مؤمتر  أفريقياعرض تقرير االجتماع اخلامس والثالثني للجنة اخلرباء احلكومية الدولية لشمال سي   .6

 .فريقياداخل اللجنة االقتصادية ألاألعلى اهليئة التداولية  التنمية االقتصادية، على اعتبارهوزراء املالية والتخطيط و 

 اللوجستيةتنظيم احللقة الدراسية الشبكية واجلوانب .  ارابع
املكتب دون  - فريقياستشمل احللقة الدراسية الشبكية عرض النتائج الرئيسية لتقرير اللجنة االقتصادية أل .7

 ، مع مناقشة التوصيات الرئيسية.أفريقيااإلقليمي لشمال 

 املشاركون.  خامسا
إن املشاركة يف احللقة الدراسية الشبكية مفتوحة بشكل خاص يف وجه ممثلي الوزارات واإلدارات واملؤسسات  .8

ة والصناعة والتنمية الوطنية املسؤولة عن التخطيط والتنمية االقتصادية واالجتماعية والتمويل والتوظيف والتجار 
املستدامة؛ انهيك عن ممثلي اجملتمع املدين والقطاع اخلاص؛ واجلامعات ومعاهد األحباث ووكاالت األمم املتحدة 

 وبقية الشركاء اإلمنائيني العاملني يف املنطقة دون اإلقليمية.

 تاريخال.  سادسا
 صباًحا. 10.30على الساعة  2020 أكتوبر /تشرين األول 28عقد االجتماع يوم نسي .9

 لغات العمل.  سابعا
 وستكون الرتمجة الفورية متاحة. والفرنسية.ستجرى وقائع االجتماع ابللغات االجنليزية والعربية  .10
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 جهات االتصال .اثمنا
 ملزيد من املعلومات حول تنظيم االجتماع، يرجى االتصال بـ: .11

 التنسيق
 زبري بن محوش

  benhamouche@un.org   :الربيد اإللكرتوين

 ارفإدارة املع
 سامل صبار

 sebbar@un.org  الربيد اإللكرتوين:

 التواصل
 هدى الفياليل األنصاري

  filali-ansary@un.org  بريد إلكرتوين:

 التوثيق
 حممد مصدق

    mosseddek.uneca@un.orgالربيد اإللكرتوين: 

 / الشؤون اللوجستية اإلدارة
 حلسن محاد

   hmade@un.orgالربيد اإللكرتوين: 

 األمانة
 نعيمة الصحراوي

  shraoui.uneca@un.orgبريد إلكرتوين: 

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