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مذكرة مفاهيمية
أوال -السياق
حيتل التشغيل أمهية أساسية يف أجندة سياسة التنمية يف بلدان مشال إفريقيا .يف الواقع ،تتمتع املنطقة دون اإلقليمية
مبعدل بطالة مرتفع هيكليًا ،بنسبة  %12.1يف عام ( 2019منظمة العمل الدولية ،منظمة العمل الدولية) ،وهو
معدل تشغيل من بني أدىن املعدالت يف القارة األفريقية ( %40.1مقابل متوسط قاري يبلغ  %58.8يف عام
 ،)2019وهو معدل منخفض .املشاركة يف سوق العمل ( %45.7مقابل  %60.7على املتوسط العاملي)،
والسيما لدى النساء ( )%22.1ومعدل بطالة الشباب من أعلى املعدالت يف العامل .ووف ًقا ملنظمة العمل الدولية،
بلغ معدل بطالة الشباب يف مشال إفريقيا يف عام  ،%30.2 2019مقارنة ابملتوسط العاملي البالغ .%13.6
ابإلضافة إىل ذلك ،ال تزال الفجوة يف نسبة البطالة بني اجلنسني عالية يف املنطقة دون اإلقليمية أبكملها ،للبالغني
والشباب على حد سواء ،مع نسبة بطالة بني الشاابت تبلغ حوايل .%39.6
مل يكن النمو االقتصادي الذي سجلته دول املنطقة الفرعية خالل عقد  2010كافياً الستيعاب الوافدين إىل
سوق العمل .وال يزال القطاع اخلاص متخلفا والقدرة على استيعاب الطلب على اليد العاملة من قبل القطاع العام

حمدودة بسبب قيود امليزانية.
ابإلضافة إىل ذلك ،كما هو احلال يف مناطق فرعية أخرى من القارة ،توجد نسبة عالية من العمال يف وظائف
حمفوفة ابملخاطر ،تتصف أساساً هبيمنة املؤسسات غري الرمسية ،وابخنفاض الدخل ،ومبستوى ضعيف يف احلماية
االجتماعية .فضالً عن ذلك ،فإن مشال إفريقيا هو اجلزء من القارة الذي سيشهد أسرع معدل شيخوخة بني
عاما يف ما يزيد قليالً عن 20
سكاهنا .ومن املتوقع أن تتضاعف نسبة األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ً 60
عاما يف املنطقة دون اإلقليمية ،مما سيفرض حتدايت كبرية على أنظمة التقاعد ،اليت يتم متويلها بشكل كبري من
ً
مسامهات األجراء يف سوق عمل رمسي متواضع.

حترم بلدان مشال إفريقيا نفسها من جزء كبري من مواردها البشرية بسبب ضعف مشاركة املرأة يف احلياة االقتصادية.
وتشهد نسبة النساء إىل الرجال يف معدل املشاركة يف القوى العاملة ( %22.1للنساء مقابل  %69.5للرجال)
على تدين مشاركة املرأة يف االقتصاد وابلتايل تدين استقالليتها املالية .وهذه النسبة ( %31.8للمنطقة دون
اإلقليمية مقابل  %63.6يف املتوسط العاملي) هي األدىن يف العامل .ابإلضافة إىل ذلك ،فإن التطور يف السنوات
القليلة املاضية ليس مما يبشر بتحسن يف املستقبل.
فضالً عن ذلك ،فإن القطاع األويل ،املكون بشكل أساسي من الزراعة ،يشغّل شرحية كبرية من السكان العاملني
يف بلدان املنطقة دون اإلقليمية مبتوسط إقليمي يبلغ  .%25.1ويعاين القطاع من ارتفاع معدالت عمالة انقصة
وإنتاجية منخفضة .إن وضع سياسات هتدف إىل حتويل خمزون مناصب الشغل "الفائضة" من القطاع الزراعي إىل
قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى ،مثل الصناعة الغذائية على سبيل املثال ،من شأنه أن ميكن من جعل القطاع
األويل أكثر قدرة على املنافسة ويزيد من القيمة املضافة الصناعية ومن إنتاجية العمل .يف الواقع ،جيب اعتبار
خزان لليد العاملة ينبغي االعتماد عليه من أجل
العمالة الناقصة واإلنتاجية املنخفضة للقطاع الزراعي على أهنما ّ

زايدة القيمة املضافة من خالل احلركية بني القطاعات.

تتطلب التنمية االقتصادية للمنطقة دون اإلقليمية حتسني مهارات القوى العاملة فيها واستعماهلا على النحو
األمثل .وعلى دول املنطقة دون اإلقليمية مراجعة سياسات التشغيل اخلاصة هبا وصياغة اسرتاتيجيات جديدة أكثر
تكامالً ومشوالً ،تقوم على املشاركة النشطة ألول املعنيني وعلى إرادة سياسية أقوى ،قادرة على إصالح أمناط
احلكامة ،وتعبئة املزيد من املوارد لتلبية التوقعات ،خاصة للشباب والفئات السكانية األكثر هشاشةً .وتسري
مؤخرا يف بعض بلدان املنطقة دون اإلقليمية يف هذا االجتاه وستسهم ابلتأكيد على
املبادرات اليت مت إطالقها ً

حتسني أتثري الربامج القائمة.

يتمثل اهلدف الرئيسي لسياسات سوق العمل النشطة يف زايدة فرص العمل للباحثني عن عمل ،ومواءمة مسات
العاطلني عن العمل بشكل أفضل مع مسات الوظائف الشاغرة وحتفيز إنشاء وظائف جديدة .وميكن للسياسات
النشطة أن تساعد يف زايدة مناصب الشغل وتقليل البطالة واالعتماد على اإلعاانت .إهنا تسمح للعاطلني عن
العمل ابلعثور على عمل يتوافق مع مساهتم الشخصية أبسرع ما ميكن ،مما يوفر هلم الدعم الذي حيتاجون إليه
لدخول سوق العمل بنجاح .تتطلب سياسات سوق العمل النشطة من املستفيدين الوفاء ابلتزامات حمددة
وسلوكيات موجهة ،مما يشكل عالقة أقرب إىل التبادل مبا أن جهد العاطلني عن العمل سوف يكافأ يف شكل
إعاانت.
يف هذا اإلطار ،ينظم املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا للجنة االقتصادية ألفريقيا أفريقيا ندوة عرب اإلنرتنت
حتت عنوان "سياسات سوق العمل النشطة :املمارسات اجليدة وتوصيات لشمال أفريقيا".
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اثنيا -اهلدف
مرافقة بلدان املنطقة دون اإلقليمية يف تصميم وتنفيذ خطط اإلدارة العامة الفعالة ،على أساس التجارب دون
اإلقليمية الناجحة.
إن بلدان مشال إفريقيا ،يف مواجهة التحدي الرئيسي املتمثل يف البطالة واحلاجة إىل خلق فرص عمل الئقة لشاابهتا
عددا مهماً من املبادرات الوطنية واإلقليمية .البعض من هذه املبادرات يشكل ممارسات
وشباهنا ،قد وضعت ً
جيدة ميكن نقلها إىل قطاعات اقتصادية أخرى ومشاركتها على املستوى دون اإلقليمي.

اثلثا -أعضاء حلقة النقاش

سيقوم بتنشيط الندوة عرب اإلنرتنت ممثلون عن الوزارات املسؤولة عن التشغيل يف دول مشال إفريقيا ،وخرباء ابرزون

وممثلون عن القطاع اخلاص واجملتمع املدين.
رابعا -إدارة الندوة
سيتوىل املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا إدارة الندوة عرب اإلنرتنت.
خامسا -املشاركة
ممثلون عن القطاع اخلاص ابلدول األعضاء ،واجلامعات ،واملنظمات الدولية.
سادسا -التاريخ
 7نيسان /أبريل ( 2021من الساعة  14:00إىل الساعة  16:00بتوقيت الرابط).

سابعا -لغات العمل
الرتمجة الفورية متوفرة ابللغات العربية واإلجنليزية والفرنسية.

اثمنا -االتصال

لالطالع على مزيد من املعلومات بشأن تنظيم االجتماع:
jaid@un.org
عزيز جيد
جهة االتصال والتنسيق:
إدارة املعارف:
التواصل ووسائل اإلعالم:
الواثئق:
اإلدارة واللوجستيات:

سامل الصبار
هدى فياليل أنصاري
حممد مصدق
حلسن محاد

األمانة:

نعيمة صحراوي
فوزية عسو

sebbar@un.org
filali-ansary@un.org
mosseddek.uneca@un.org
hmade@un.org
sahraoui.uneca@un.org
assouqaddou@un.org

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