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اجتماع الخبراء حول تشغيل الشباب والتنمية المستدامة
الرباط (املغرب)
 6-3تشرين األول/أكتوبر 2017

مـذكرة تقديمية

أوال – السياق

وصلت فئة الشباب 1اليوم إىل أكرب حجم هلا يف التاريخ ،وتعيش غالبيتهم العظمى يف البلدان النامية .ووفقا
إلحصاءات توقعات األمم املتحدة العاملية للسكان ،2بلغ الشباب من فئة  24-15سنة يف العامل ما جمموعه
 1,2مليار فرد سنة  ،2015وميثلون بذلك ما يناهز  30يف املائة من سكان العامل .ويعيش حوايل  226مليون
من هؤالء الشباب يف أفريقيا ،مما جيعلها القارة األكثر شبابا يف العامل .وميثل األطفال الذين تقل أعمارهم عن
 15سنة  41يف املائة من سكان أفريقيا بينما ميثل الشباب من فئة  24-15سنة حوايل  19يف املائة.
وتقر خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030اليت تشمل األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة –االقتصادي،
واالجتماعي ،والبيئي -بالدور اجلوهري للعمل الالئق يف بلوغ التنمية املستدامة ،حسبما جاء به اهلدف  8الذي
يسعى إىل "تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام ،والتشغيل الكامل واملنتج ،وتوفري العمل
الالئق للجميع".
وحبلول عام  ،2030املوعد احملدد لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ،يرتقب أن يرتفع عدد الشباب يف أفريقيا
بنسبة  42يف املائة ليصل إىل  321مليون فرد .وبينما وصل حجم فئة الشباب إىل ذروته يف باقي املناطق،
يرتقب أن يستمر ارتفاعه يف أفريقيا فيما تبقى من القرن الواحد والعشرين ،السيما يف البلدان املنخفضة الدخل
والبلدان املتوسطة الدخل من الشرحية الدنيا .وميكن أن تكون هذه الفئة الواسعة من الشباب الرافعة اليت تقود
التنمية املستدامة يف أفريقيا.
لقد حتسنت األحوال االقتصادية واالجتماعية للشباب يف السنوات األخرية ،لكن ليس مبا فيه الكفاية .فقد
ارتفع معدل التمدرس خالل العشرين سنة املاضية وتقلصت الفجوة بني اجلنسني يف التعليم؛ ومع ذلك ال يزال
الشباب يواجهون عددا ال حيصى من التحديات اليت حتول دون استفادهتم من قدراهتم الكاملة .ويظل التشغيل
املشكل العويص للشباب يف املنطقة .وميلك شباب أفريقيا إمكانات جتعله رافعة قوية للتنمية املستدامة يف أفريقيا،
شريطة ختصيص االستثمارات املالئمة الكفيلة بإحداث فرص الشغل .وإذا مل تتم االستجابة النشغاالت
الشباب ،ستظل التنمية املستدامة يف أفريقيا متعثرة.
ال شك أن عدم القدرة على إجياد عمل الئق ومستقر يولّد إحساسا باإلحباط لدى الشباب ،مما يرتتب عنه
تكاليف اقتصادية واجتماعية ،مبا يف ذلك خماطر االحنراف حنو اجلرمية واالنضمام إىل اجلماعات اإلرهابية .إن
الشباب العاطلني عن العمل واحملبطني مييلون إىل الثورة ضد أوضاعهم وميكن أن يصبحوا مصدرا لزعزعة
االستقرار االجتماعي ،ك ما يتضح ذلك من تزايد املطالبات بالتغيري يف القارة .3وتربز االضطرابات اليت
شهدهتا بعض دول مشال أفريقيا القدرة املزعزعة لالستقرار اليت ميكن أن حتملها تطلعات الشباب اليت مل تتم
تلبيتها.
وال متثل معدالت البطالة إال غيضا من فيض إذا تعلق األمر بالتحديات اليت تواجه تشغيل الشباب .فالشباب
ليسوا فقط أكثر عرضة للبطالة من الكبار ،بل يعملون أيضا يف مناصب حيث الضمان االجتماعي ضئيل أو
منعدم ويعملون لساعات أطول بإنتاجية ضعيفة وأجور هزيلة.
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حسب تعريف األمم املتحدة ،الشباب هم األشخاص الذين يرتاوح عمرهم بني  15و 24سنة.
توقعات األمم املتحدة العاملية للسكان http://esa.un.org/wpp/
شارك العديد من الشباب يف احلركات االحتجاجية واالنتفاضات اليت شهدهتا تونس ومصر وليبيا.

ثانيا – أهداف االجتماع

يهدف االجتماع عموما إىل إجراء حتليل أعمق لتشغيل الشباب والتنمية املستدامة ،يف إطار متابعة الدراسة
املعنونة "أن تكون شابا يف املنطقة املغاربية" اليت أصدرها مكتب مشال أفريقيا التابع للجنة األمم املتحدة
االقتصادية ألفريقيا سنة  .2013ويتعلق األمر بتسليط الضوء على التحديات الرئيسية اليت يواجهها الشباب
إلجياد فرص الشغل .وميثل غياب الكفاءات وفرص الشغل ،وما يصاحبه من عدم التوافق بني عرض الكفاءات
والطلب عليها ،بعض العراقيل اليت تعيق الشباب الذين حياولون الولوج إىل سوق الشغل؛ إن إحداث فرص
الشغل للشباب الذين يتدفقون كل سنة على سوق الشغل ميثل حتديا حقيقيا .ويؤدي ارتفاع معدل البطالة
وغياب الفرص االقتصادية إىل اهلجرة غري الشرعية وغري اآلمنة ،السيما يف صفوف الشباب .وبناء عليه ،تدعو
خطة عام  2030الدول األعضاء إىل صياغة وتفعيل اسرتاتيجية عاملية لتشغيل الشباب حبلول  .2020وينكب
التحليل يف هذا االجتماع على إبراز ما تنجزه احلكومات وباقي اجلهات الفاعلة الرئيسية لتحقق سياسات
التشغيل نتائج ملموسة لفائدة الشباب .وبناء عليه ،سيعرض التحليل دراسات حالة يف مشال أفريقيا تتضح منها
املمارسات اجليدة لتعزيز تشغيل الشباب ومتكينهم بصورة مستدامة.

ثالثا – النتائج المرتقبة

تتجلى النتيجة املباشرة لالجتماع يف إجناز تقرير شامل منقح حول تشغيل الشباب والتنمية املستدامة؛ مبا يف
ذلك املمارسات اجليدة والدروس املستفادة وسبل العمل للمضي قدما.
وعند تنفيذ خطة عام  2030واإلطار القاري للتنمية املستدامة –أجندة  ،2063يتعني فهم التغريات اليت ميكنها
أن تظهر مستقبالا يف فئة الشباب ،وأخذها يف االعتبار .إن االرتفاع الشديد يف حجم فئة الشباب األفريقيني
يدعو إىل اختاذ ن هج مبتكرة من أجل االستفادة من اإلمكانات اإلمنائية اهلائلة اليت حيملها الشباب بالنسبة للقارة
بأكملها.
ومن أجل استفادة كاملة من إمكانات الشباب وحتقيق االزدهار يف املستقبل ،جيب أن تستثمر أفريقيا بكثافة يف
إحداث فرص الشغل ،للشباب رجاال ونساء ،ويف الوسطني الريفي واحلضري .ويتطلب التنفيذ الفعال لسياسات
تشغيل الشباب إعطاء األولوية القصوى لقضايا الشباب يف أجندات التنمية املستدامة.
ويظل االخنراط يف مسار التنمية املستدامة انشغاال ذا أولوية بالنسبة لشباب أفريقيا ويرتبط باألوضاع احلديثة
لالضطرابات املدنية اليت شهدهتا بعض البلدان يف مشال أفريقيا .وبناء عليه ،يتعني التطرق إىل هذا املوضوع على
وجه االستعجال.
ويتعني على البلدان األفريقية أن ختصص ،بالتعاون مع شركاء التنمية ،ما يكفي من املوارد لتفعيل سياسات
وبرامج التشغيل وتنفيذها ،ولتحسني البحث يف قضايا تنمية الشباب ،مبا يف ذلك مجع وحتليل البيانات املصنفة
املوجودة لدى مكاتب اإلحصاء الوطنية .وستمكن هذه التدابري شباب أفريقيا من حتسني فرص احلصول على
املعلومات والفرص القيّمة الختاذ قرارات مستنرية بشأن التشغيل .وإىل جانب ذلك ،يعد مجع البيانات وحتليلها
أساسيا لضمان أن تكون التدخالت والسياسات مبنية على أدلة وتستجيب لألوضاع يف امليدان.

رابعا – تنظيم االجتماع وطريقة العمل

سيشتمل االجتماع على جلسات عامة .وسيعرض أمام املشاركني التقرير حول تشغيل الشباب والتنمية
املستدامة ،وسيطّلعون أيضا وحيللون عروض خمتلف اخلرباء .وستتوصل البلدان األعضاء الحقا بالصيغة النهائية
للتقرير.

خامسا – المشاركة

يفتح باب املشاركة يف االجتماع يف وجه الوزارات ،واإلدارات واملؤسسات الوطنية املكلفة بالتنمية االقتصادية
واالجتماعية ،والتشغيل ،والشباب ،وممثلي منظمات القطاع اخلاص ،واجلامعات ومراكز البحث ،ووكاالت
منظومة األمم املتحدة ،وغريهم من شركاء التنمية يف املنطقة دون اإلقليمية.

سادسا – تاريخ االجتماع ومكانه

سينعقد االجتماع يف الفرتة ما بني  3و  6تشرين األول/أكتوبر  2017بالرباط (اململكة املغربية).

سابعا – لغات االجتماع

لغات العمل يف االجتماع هي اللغة العربية والفرنسية واإلجنليزية.

ثامنا – االتصال

ميكن احلصول على املزيد من املعلومات املتعلقة بتنظيم االجتماع لدى:

التنسيق:

عمر إسماعيل عبد الرحمان ،المدير باإلنابة
abdourahman@un.org

نقطة االتصال:

التواصل ووسائل اإلعالم:

هدى فياللي أنصاري

filali-ansary@un.org

وثائـ ـ ـ ـق االجتماع:

أمال نجاح البشبيشي ،خبيرة اقتصاد

محمد مصدق

مساعدة المدير:
نعيمة الصحراوي

اإلدارة و اللوجستيات:

elbeshbishi@un.org

sahraoui.uneca@un.org

mosseddek.uneca@un.org

لحسن حماد

hmade@un.org

هاتف المكتب

71 78 29

(+212) 537 71 56 13/ 537 :

