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  اللجنة االقتصادية ألفريقيا

  االجتماعية والفقر والشؤون اجلنسانيةاللجنة املعنية بالسياسات 

 الرابعة الدورة

 2021تشرين الثاين/نوفمرب  18و 17اإلنترنت،  عرب

تقرير عن اجتماع الدورة الرابعة للجنة املعنية بالسياسات االجتماعية 
 والفقر والشؤون اجلنسانية

 افتتاح الدورة  -أوال

 معلومات أساسية  -ألف

)جلنة اللجنُة املعنية بالسياسات االجتماعية والفقر والشؤون اجلنسانية  -1
هيئةٌ قانونية للخرباء وصانعي السياسات، أنيط هبا تقدمي التوجيه السياسات فيما يلي( 

واملشورة لشعبة الشؤون اجلنسانية والفقر والسياسات االجتماعية من خالل 
والرؤية  2021 – 2020نتني استعراض األنشطة اليت نفذت خالل فترة الس

 . 2023-2021والتوجه االستراتيجيني لفترة اخلطة املقبلة 
ونظمت جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا، عن طريق شعبتها املعنية  -2

، الدورة الرابعة فيما يلي(شعبة ال) بالشؤون اجلنسانية والفقر والسياسات االجتماعية
تشرين الثاين/نوفمرب  18و 17اإلنترنت يومي  رب، اليت عقدت عالسياسات للجنة

دعم الدول األعضاء يف البناء بشكل أفضل حنو مستقبل ’’وكان موضوعها  2021
وكان التركيز . ‘‘19-بعد جائحة كوفيدقادر على التكيف وللجميع شامل 

متفقا مع أولويات أفريقيا واألمم املتحدة فيما يتعلق مبساعدة الدول  املواضيعي
-فريوس كورونا )كوفيد جلائحةاألعضاء على حتليل اآلثار االجتماعية واالقتصادية 

 . كيفاجلائحة وبناء القدرة على التواجهة ( واملساعدة الالزمة مل19
جيه االستراتيجي شعبة وتقدمي التوالوكان اهلدف من الدورة استعراض عمل  -3
، وإطالع الدول األعضاء على جماالت التركيز اجلديدة للشعبة وتدخالهتا اهل

السياساتية فيما يتصل بتنفيذ واليتها املتمثلة يف القضاء على الفقر املدقع واحلد من 
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-عدم املساواة من أجل حتقيق منو شامل ومنصف، مع مراعاة أثر جائحة كوفيد
واملشاركون السياسات جلنة  ان ُيتوقع أن يوجه أعضاُء. وعالوة على ذلك، ك19

الشعبَة يف عملها على حتليل أوجه الترابط بني النمو والفقر وعدم املساواة، يف سياق 
السياسات االجتماعية، والتوسع احلضري، واملساواة بني اجلنسني، ومتكني املرأة؛ 

 العمل األساسية للشعبة.وعلى حتليل االحتياجات ذات األولوية املتصلة مبجاالت 

 احلضور -باء

، لدول األعضاء التالية: إثيوبيا، وإريتريا، وإسواتيينعن احضر الدورة ممثلون  -4
وأنغوال، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وتوغو، وتونس، واجلزائر، وجزر القمر، 
ومجهورية أفريقيا الوسطى، ومجهورية تنزانيا املتحدة، وجيبويت، ورواندا، 
وزمبابوي، والسنغال، والسودان، وسرياليون، وسيشيل، والصومال، وغابون، 

ونغو، وكينيا، وليربيا، وغينيا االستوائية، والكامريون، وكوت ديفوار، والك
وليسوتو، ومايل، ومدغشقر، ومصر، ومالوي، وموريشيوس، وموزامبيق، وناميبيا، 

 والنيجر، ونيجرييا. 
وكانت اجلماعتان االقتصاديتان اإلقليميتان التاليتان ممثلتني يف الدورة أيضا:  -5

 اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واجلامعة العربية. 
ع أيضا ممثلون عن املؤسسات التالية: املركز األفريقي وحضر االجتما -6
واملشاركة العاملية، وجامعة كورنيل، واملعهد الدامنركي اإلمنائية لممارسات ل

للدراسات الدولية، ومعهد البحوث جبامعة بوينس آيرس، وجامعة ليمبوبو. وحضر 
 مشاركا.  112االجتماع ما جمموعه 

  البيانات االفتتاحية -جيم

افتتاح الدورة، رحبت جنالء عالين، املديرة العامة لوزارة الشؤون يف  -7
االجتماعية يف تونس، والرئيسة املنتخبة للمكتب اجلديد، جبميع املشاركني وشكرت 
املكتب املنتهية واليته ورئيَسه، ممثل مصر، على العمل املنجز خالل فترة السنتني 

على  هيف مجيع أحناء املنطقة، وأثر 19-لدمار الذي سببه كوفيدتطرقت لالسابقة. و
 تنفيذ األهداف املتفق عليها مجاعيا. 

تيح فرصة للمضي تالكارثية،  ا، رغم عواقبهائحةأن اجلإىل أيضا أشارت و -8
قدما يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. وأكدت أن النجاح يف اكتساب القدرة 

لتنمية والتقدم احملرز يف املستقبل يقتضي وضع حد لتآكل مكاسب ا تكيفعلى ال
فيها. ودعت إىل حتديد حلول لتمويل االنتعاش، وأعربت عن أملها يف أن تسفر 

مستقبل أكثر إجياد يف الدورة عن اختاذ إجراءات تسهم يف السياسات مداوالت جلنة 
 . قدرة على التصدي
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وقدمت فريا سونغوي، وكيلة األمني العام لألمم املتحدة واألمينة التنفيذية  -9
للجنة االقتصادية ألفريقيا، يف مالحظاهتا االفتتاحية، حملة عامة عن العمل الذي قامت 

ائحة ليس فقط للتخفيف من اآلثار االقتصادية جل ،به اللجنة يف الفترة األخرية
، بل أيضا لتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية يف منطقة أفريقيا. 19-كوفيد

ث فسادا يف املنطقة، ال سيما بالنسبة إىل النساء عياجلائحة توأكدت من جديد أن 
شكل مسألة اقتصادية واجتماعية على ت اوالفئات الضعيفة األخرى، مشددة على أهن

عاجلة اخنفاض املوجهة خصيصا ملحد سواء. ودعت إىل اختاذ املزيد من اإلجراءات 
 متناسب يف النساء.التغطية باحلماية االجتماعية يف أفريقيا، الذي يؤثر بقدر غري 

وأشارت إىل أثر اجلائحة الشديد على احلكومات واإليرادات احمللية، وسلطت  -10
مع املنظمات عقدها الضوء على األمهية احلامسة للشراكات اليت ما فتئت اللجنة ت

الدولية األخرى من أجل التصدي للجائحة. ووجهت االنتباه أيضا إىل أمهية 
وإعادة البناء بشكل أفضل، ائحة واالتصاالت يف مكافحة اجلتكنولوجيا املعلومات 

 زيادة اإليرادات احلضرية. سيما يف  إىل جانب دور التعبئة الفعالة للموارد احمللية، ال

 انتخاب أعضاء املكتب -ثانيا
 انُتخب ممثلو البلدان التالية باإلمجاع لعضوية املكتب: -11

 تونس  الرئيس:
 الصومال النائب األول للرئيس:
 مالوي  :النائب الثاين للرئيس

 مايل  :املقرر األول
 غينيا االستوائية املقرر الثاين:

 النظر يف جدول األعمال وبرنامج العمل وإقرارمها -ثالثا
أقرت اللجنة املشتركة بعد ذلك باإلمجاع جدول األعمال اآليت، على أساس  -12

 :E/ECA/CSPPG/4/1  جدول األعمال املؤقت املعمم يف الوثيقة
 افتتاح الدورة.  -1
 انتخاب أعضاء املكتب.   -2
 . النظر يف جدول األعمال وبرنامج العمل وإقرارمها  -3
التقارير املقدمة إىل اللجنة املعنية بالسياسات االجتماعية والفقر والشؤون   -4

  :اجلنسانية: تقدمي التقارير واملناقشة
 الفقر وعدم املساواة والسياسات االجتماعية؛  :9الربنامج الفرعي  )أ( 
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 املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.  :6الربنامج الفرعي  )ب( 
  :اجللسات املوازية  -5

 مبهارات املستقبل؛  فتياتجة: تزويد النساء والتسخري الوظائف املنِت )أ( 
يف  القادرة على التكيفوللجميع تشجيع عمالة الشباب الشاملة  )ب( 

 ؛ 19-أفريقيا، اآلن وفيما بعد جائحة كوفيد
يف أفريقيا: دور التخطيط القادر على التكيف وللجميع النمو الشامل  )ج( 

 املكاين. 
البناء بشكل أفضل حنو مستقبل ’’موضوع الدورة الرابعة بشأن مناقشة عامة   -6

  :‘‘19-يف سياق جائحة كوفيدجميع وقادر على التكيف للشامل 
 مناقشة؛املسائل املطروحة للعرض ورقة  )أ( 

 اجتماعات أفرقة عمل مصغرة؛ )ب( 
تقدمي تقارير عن اجتماعات فرق العمل املصغرة ومناقشة بشأن سبل  )ج( 

 املضي قدما. 
 النظر يف استنتاجات الدورة الرابعة والتوصيات الصادرة عنها واعتمادها.   -7
 اختتام الدورة.  -8

املقدمة إىل اللجنة املعنية بالسياسات االجتماعية والفقر والشؤون التقارير  -رابعا
 اجلنسانية: تقدمي التقارير واملناقشة

ذّكرت ممثلة األمانة بوالية اللجنة االقتصادية ألفريقيا املتمثلة يف تعزيز التنمية  -13
بلدان االقتصادية واالجتماعية للدول األعضاء فيها، ودعم التكامل اإلقليمي فيما بني 

املنطقة فضاًل عن تشجيع التعاون الدويل يف سبيل تنمية أفريقيا. وأبرزت كذلك أن 
دولة  54اللجنة يف استطاعتها، بوصفها الذراع اإلقليمية لألمم املتحدة، وهي ختدم 

أفريقية عضوا، وبوصفها عنصرا رئيسيا يف املشهد املؤسسي األفريقي، أن تقدم 
 للتحديات اإلمنائية يف القارة. مسامهة استثنائية يف التصدي

البحوث والتحليالت املتعددة القطاعات اليت أن ووجهت االنتباه أيضا إىل  -14
جتريها اللجنة تعزز تكامل الركائز الثالث للتنمية املستدامة، وتشجع التعلم من 
األقران والتفكري اإلبداعي وشحذ الوعي بشأن السياسات العامة مع تعزيز الروابط 

لتآزر بني القطاعات يف الوقت ذاته؛ وأبرزت أن اللجنة تسدي املشورة يف وأوجه ا
جمال السياسات العامة على املستوى القطري من خالل تقدمي الدعم املباشر القائم 
على الطلب إىل الدول األعضاء يف اجملاالت ذات الصلة بعملها املعياري والتحليلي 

 املستوى القطري.وبالتعاون مع منظومة األمم املتحدة على 
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 الفقر وعدم املساواة والسياسات االجتماعية :9الربنامج الفرعي  -ألف

 العرض -1
املتعلق بالفقر وعدم املساواة  9قدم ممثلون عن األمانة تقرير الربنامج الفرعي  -15

والسياسة االجتماعية، وعرضوا حملة عامة عن األنشطة اجلارية واملقررة للسنتني 
 . 2023-2022التاليتني، كما حددوا جماالت العمل املقررة للفترة 

هلجرة وعمالة الشباب، وتناولوا يف عروضهم جماالت مثل احلد من الفقر وا -16
 على العمل يف تلك اجملاالت.  19-كوفيدجائحة والتحضر، وأثر 

أن احلد من الفقر يسري بوترية أبطأ بكثري من الوترية املطلوبة أشاروا إىل و -17
. وفيما يتعلق باهلجرة، استعرضوا 2063لبلوغ أهداف التنمية املستدامة وخطة عام 

ون مع االحتاد األفريقي واملنظمة الدولية للهجرة، الدعم الذي تقدمه اللجنة، بالتعا
دولة عضوا يف رصد التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاق العاملي بشأن اهلجرة.  23إىل 

وقدموا تفاصيل عن العمل الذي تقوم به اللجنة بالتنسيق مع الدول األعضاء 
االقتصاد  على االقتصادات احلضرية، بوضع خطط النتعاشائحة للتخفيف من أثر اجل

 .كيفوقدرته على الت
 املناقشة -2

االقتصادية ألفريقيا، يف املناقشة اليت تلت ذلك، ة ناللجالسياسات  حثت جلنُة -18
على زيادة مساعدهتا التقنية للدول األعضاء من أجل وضع وتنفيذ سياسات 
اجتماعية، وشجعت الدول األعضاء على االستفادة الكاملة من الدعم التقين الذي 

يف  أيضا على املسامهةهذه األخريَة تقدمه اللجنة االقتصادية ألفريقيا. وشجعت 
تقاسم املمارسات اجليدة كي يتسىن اعتمادها وتكييفها من قبل الدول األعضاء 

 األخرى.
 التوصيات -3

  :التوصيات التاليةالسياسات يف ضوء املناقشة اليت جرت، قدمت جلنة  -19
  :ينبغي للدول األعضاء القيام مبا يلي (أ)

من املساعدة التقنية املقدمة من اللجنة االقتصادية  االستفادة ‘1’
بسهولة، عن طريق إرسال طلب رمسي إىل األمينة املتاحة ألفريقيا، 
 التنفيذية؛ 

مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف نشر منتجاهتا وأدواهتا  التعاون ‘2’
 املعرفية وتعزيز استخدامها يف جمال السياسات؛

  :االقتصادية ألفريقيا القيام مبا يليينبغي للجنة  )ب(
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الوسائل اليت ميكن من خالهلا للدول بصورة أفضل توضح أن  ‘1’
، وأن تتقاسم األعضاء التماس الدعم التقين من اللجنة االقتصادية ألفريقيا

 ؛هذه الوسائل
حتسني تبليغ املعايري اليت جيري على أساسها اختيار الدول األعضاء  ‘2’

 التقين؛لتلقي الدعم 
ع الربامج الوطنية على حنو أكثر اتساقا واستخدام املمارسات تتبُّ ‘3’

 واألمثلة اجليدة ونشرها لتخفيض املوارد املطلوبة وزيادة الكفاءة؛
زيادة دعمها للدول األعضاء يف التصدي للفقر املدقع، الذي ال يزال  ‘4’

 مستمرا رغم التدخالت اليت حدثت على مدى عقود؛
ة املساعدة التقنية املقدمة إىل الدول األعضاء من أجل وضع زياد ‘5’

 السياسات االجتماعية وتنفيذها. 

 املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة :6الربنامج الفرعي  -باء

  العرض -1
بشأن املساواة بني اجلنسني  6عرضت ممثلة األمانة عمل الربنامج الفرعي  -20

الربنامج الفرعي تتمثل يف تعزيز قدرة الدول ومتكني املرأة، وشددت على أن والية 
األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية على تصميم وتنفيذ ورصد السياسات اليت 

؛ وتدعيم قدرة الدول األعضاء فتياتتعزز املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء وال
ياسات على تعميم املنظور اجلنساين يف سياسات وبرامج االقتصاد الكلي والس

 . ةوالربامج القطاعي
الضوء على املنتجات املعرفية يف إطار املتحدثة ويف هذا السياق، سلطت  -21

الربنامج الفرعي يف جماالت مثل اجلوانب اجلنسانية لتغري املناخ، والعائد الدميوغرايف، 
خالل َضيِّق والتعدين على نطاق احلريف ، والتعدين ريادة األعمالوالتمويل الرقمي، و

-ائحة كوفيديف سياق التصدي جل. وعلى وجه اخلصوص، و2021-2020الفترة 
يف إطار الربنامج الفرعي لدعم  ‘‘التنمية بحسا ’’ممول من  مشروعُأطلق ، 19

الدول األعضاء يف إدماج اقتصاد الرعاية يف سياسات احلماية االجتماعية والسياسات 
 العامة األخرى. 

  املناقشة -2
يف املناقشة اليت تلت ذلك، التمس املشاركون توضيحا للمعايري اليت  -22

لبلدان اليت اتستخدمها اللجنة االقتصادية ألفريقيا لضمان الشمول يف اختيارها 
. الدليل األفريقي للجنسانية والتنميةتشملها تدخالهتا، ال سيما فيما يتصل ب

ء يف وضع أدوات ملعاجلة ونوقشت أيضا احلاجة إىل استمرار دعم الدول األعضا
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أوجه عدم املساواة بني اجلنسني. وأبرز املشاركون أيضا احلاجة إىل إجراء تقييم 
نقدي للسياسات والربامج احلالية يف الدول األعضاء الرامية إىل معاجلة أوجه عدم 
املساواة بني اجلنسني، وتوفري الدعم املصمم خصيصا، واالستفادة يف اآلن ذاته من 

التشديد  جرىسات اجليدة اليت ميكن أن تعتمدها الدول األعضاء األخرى. واملمار
على دور اللجنة يف مساعدة الدول األعضاء على تنفيذ ورصد خطة عمل  أيضا

 املسائل اجلنسانية يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ. 
  التوصيات -3

  :التوصيات التاليةالسياسات اليت جرت، قدمت جلنة  ةيف ضوء املناقش -23
  :ينبغي للدول األعضاء القيام مبا يلي )أ(

االستشارية اليت دمات االستفادة الكاملة من الدعم التقين واخل ‘1’
 تقدمها الشعبة؛ 

استخدام النتائج املستخلصة من البحوث اليت جتريها الشعبة بشأن  ‘2’
 براجمها الوطنية.فد املسائل اجلنسانية لِر

 ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا القيام مبا يلي: )ب(
لبلدان اليت مل تشملها لتقدمي الدعم التقين واخلدمات االستشارية  ‘1’

 األنشطة احلالية؛
توسيع نطاق تنفيذ الدليل األفريقي املنقح للجنسانية والتنمية حبيث  ‘2’

 يتجاوز البلدين املدرجني؛
مارسات اجليدة يف معاجلة أوجه عدم زيادة التركيز على تبادل امل ‘3’

 ؛ اعتمادها وتكييفها لدول األعضاءلاملساواة بني اجلنسني ليتسىن 
 هاورصددعم الدول األعضاء يف تنفيذ خطة عمل املسائل اجلنسانية  ‘4’

 يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ.

 اجللسات املوازية  -خامسا

 مبهارات املستقبلفتيات الوظائف املنتجة: تزويد النساء والتسخري  -ألف

 العرض -1
عن  2021عرضت ممثلة األمانة النتائج الرئيسية لتقرير املرأة األفريقية لعام  -24

وأكد . ‘‘لتمويل الرقمي: سبل متكني املرأة اقتصاديا يف أفريقياا تبيئا’’ موضوع 
العرض أن سوق العمل يف املستقبل تستند بقدر كبري إىل الثورة الصناعية الرابعة، 
وأن االتصال الرقمي والوصول إىل االتصال الرقمي مها مفتاح احلصول على هذه 
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عدم الوصول إىل اإلنترنت من شأنه أضاف أن التكنولوجيات الناشئة وتسخريها. و
مبا يف ذلك عدم املساواة بني اجلنسني، ال سيما يف  أن يزيد من تفاقم عدم املساواة،

املناطق الريفية، حيث تكون خدمات اإلنترنت وأجهزة اإلنترنت أكثر تكلفة مما هي 
عليه يف املناطق احلضرية. ويعزى اخنفاض مستويات استخدام التكنولوجيا لدى 

 والتعليم الرقميني.ت أساسا إىل افتقارهن إىل املعرفة األساسية فتياالنساء وال
 املناقشة -2

يف املناقشة اليت تلت ذلك، أقر املشاركون بأن املمارسات والقوالب النمطية  -25
شر املعرفة األساسية والتعليم الرقميني بني نالثقافية تشكل حتديا كبريا أمام التصدي ل

الفتيان حيصلن على درجات أعلى من درجات فتيات . ورغم أن الفتياتالنساء وال
ذلك ال يترجم إىل إال أن  العلوم والرياضيات يف املرحلتني االبتدائية والثانوية، يف

مستويات كافية من االلتحاق بالتعليم العايل يف مواضيع العلوم والتكنولوجيا 
يف جماالت العلوم الفتيان . كما أن هيمنة فتياتواهلندسة والرياضيات لدى ال

عن اتباع مسارات مهنية فتيات الين ثزيد من والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات ت
يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات. وباإلضافة إىل ذلك، فإن 

يفتقرن إىل الوقت فتيات العبء الكبري للرعاية غري املدفوعة األجر يعين أن النساء وال
العلوم والتكنولوجيا واإلمكانية ملتابعة فرص التعلم والتدريب املنتجة يف جماالت 

 واهلندسة والرياضيات.
 التوصيات -3

  :التوصيات التاليةالسياسات اليت جرت، قدمت جلنة  ةيف ضوء املناقش -26
  :ينبغي للدول األعضاء والشركاء القيام مبا يلي )أ(

تشجيع مجع بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس عن التعليم يف  ‘1’
جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات واستخدام التكنولوجيا 
الرقمية لتحديد الفجوات بني اجلنسني ألغراض اختاذ اإلجراءات السياساتية 

 القائمة على األدلة؛
اهلندسة والرياضيات وضع استراتيجية تعليمية للعلوم والتكنولوجيا و ‘2’

 تعزز املساواة بني اجلنسني؛
النظر يف استخدام احلصص واإلجراءات اإلجيابية يف ممارسات  ‘3’

اللوايت يدرسن فتيات التوظيف واالستخدام لتعزيز فرص العمل وآفاقه لل
 مواضيع العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات؛ 

يف ذلك إسناد املنح الدراسية، تشجيع تقدمي اإلعانات واملنح، مبا  ‘4’
املالية اليت حتول دون احلصول على التعليم والتدريب يف  احلواجزتقليص ل

 جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات؛
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التصدي الستخدام اللغة املتحيزة جنسانيا يف جماالت التعليم  ‘5’
والتكنولوجيا  والتدريب والتوظيف والتطوير املهين يف ميادين العلوم

واهلندسة والرياضيات من خالل برامج بناء قدرات اجلهات املعنية 
 املستهدفة، ال سيما وسائط اإلعالم والكيانات اإلعالنية؛

تشجيع اعتماد تعليم العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات يف  ‘6’
تاحة املدارس يف سن مبكرة، يف املناهج الدراسية الوطنية ويف الفرص امل

 خارج املناهج؛
تعزيز برامج الرصد والتقييم املوجودة من أجل رصد التقدم احملرز  ‘7’

 يف تنفيذ مبادرات وبرامج العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات؛ 
 ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا القيام مبا يلي: )ب(

لنساء لدعم الدول األعضاء من خالل برامج اإلرشاد املوجهة  ‘1’
فيما يتصل بالتعليم والتدريب يف جمال العلوم والتكنولوجيا فتيات وال

ذلك بطرق منها التفاعل مع املنظمات واملؤسسات وواهلندسة والرياضيات، 
ذات الصلة، وإجراء زيارات التعلم، وحماكاة العمل واكتساب التجربة يف 

 أجل قصري؛
م والتكنولوجيا واهلندسة تعبئة القيادات النسائية يف ميادين العلو ‘2’

 ؛ ةاملدرسالالئي ال زلن يف فتيات ات للدللعمل كمرشوالرياضيات 
الترويج للشخصيات التارخيية النسائية الرائدة يف جماالت العلوم  ‘3’

فتيات والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات بوصفهن قدوة لتحفيز النساء وال
 على اختيار مسارات مهنية مماثلة؛ 

نظر يف منح جوائز يف ميادين العلوم والتكنولوجيا واهلندسة ال ‘4’
 والرياضيات لالعتراف بالتميز واملسامهات يف العلوم؛ 

دعم وضع سياسات واستراتيجيات ملساعدة الدول األعضاء يف  ‘5’
النهوض بالتعليم والتدريب وفرص العمل لفائدة النساء يف ميادين العلوم 

رياضيات، والتركيز على املعرفة األساسية الرقمية والتكنولوجيا واهلندسة وال
 واستخدام التكنولوجيا؛

استخدام منصات للتكنولوجيا اآلمنة واملسؤولة والرفيعة تعزيز  ‘6’
 ، مع إبراز فرص التعلم عرب اإلنترنت؛ بني الفتيات اجلودة واملنتجة

قار االفتالعمل غري مدفوع األجر وأن باإلقرار الدعوة إىل زيادة  ‘7’
 لوقت من احلواجز اليت حتول دون متكني املرأة واستخدامها املنتج للوقت. ل
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يف أفريقيا، اآلن القادرة على التكيف وللجميع تشجيع عمالة الشباب الشاملة  -باء
  19-وفيما بعد جائحة كوفيد

 العرض -1
العقبات عمالة الشباب يف أفريقيا، وبينت لهج املختلفة عرضت ممثلة األمانة النُّ -27

الرئيسية اليت تعترض منو الوظائف. وختتلف هذه العقبات بصورة منتظمة من بلد إىل 
آخر، تبعا لظروفها االقتصادية واجلغرافية والسياسية. وميكن تسخري التحوالت 
الدميغرافية احلالية يف الدول األعلى خصوبة لتدعيم النمو االقتصادي املتسارع 

 حلد من عدم املساواة.وحتسني رأس املال البشري وا
 التوصيات -2

  :التوصيات التاليةالسياسات  ت جلنةقدمبعد هذا العرض،  -28
للجميع ينبغي للدول األعضاء أن تشجع عمالة الشباب الشاملة  )أ(

 واملستدامة أثناء اجلائحة وبعدها على السواء؛
  :ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا القيام مبا يلي )ب(

 الدعوة إىل وضع تعريف للشباب يكون موحدا على نطاق املنطقة؛  ‘1’
استحداث منتجات معرفية وأدوات سياساتية إلرشاد الدول  ‘2’

األعضاء إىل كيفية خلق فرص العمل الالئق بصورة فعالة، مع االستجابة 
لتطلعات املتزايدة واحلد من عدم املساواة يف سياق انتقال الشباب إىل ل

 ؛رشدمرحلة ال
توفري التوجيه التقين يف جمال السياسات بشأن كيفية تقدمي الدعم  ‘3’

، مبا يف ذلك بالتنسيق مع رشدأثناء انتقاهلم إىل مرحلة اللشباب الفعال ل
مؤسسات مثل األسرة واملدارس واألعمال التجارية والقطاع اخلاص 

 واملنظمات غري احلكومية واجملتمعات احمللية؛
التدريب املبكر تناول تقين لبلورة سياسات وأدوات تتقدمي الدعم ال ‘4’

 واخلدمة اجملتمعية وكذلك االنتقال من املدرسة إىل العمل.

 يف أفريقيا: دور التخطيط املكاينللجميع والقادر على التكيف النمو الشامل  -جيم

 العرض -1
تمكني الاستعرضت ممثلة األمانة الدور اهلام للتخطيط احلضري واملكاين يف  -29

واالقتصادي يف أفريقيا، وسلطت الضوء على التحول احلضري للجميع لنمو الشامل ل
السريع يف القارة وما يتصل به من حتوالت اجتماعية واقتصادية ومكانية. وأشار 
العرض إىل أنه رغم أمهية التخطيط املكاين بالنسبة إىل النواتج اإلمنائية يف أفريقيا، 



E/ECA/CSPPG/4/13 

22-00060  11/19 

دمج بقدر كاف يف عمليات السياسات االقتصادية يظل هذا التخطيط غري من
 الوطنية.

وسلط العرض الضوء كذلك على أمهية الربط بني التخطيط املكاين والتخطيط  -30
االقتصادي، بالنظر إىل التفرعات االقتصادية للمدن والنظم املكانية الوطنية. بيد أن 
االعتبارات االقتصادية متيل حاليا إىل إغفال عناصر التخطيط املكاين على الصعيدين 

مارات االستراتيجية دون اختاذ قرارات استثمارية اإلقليمي واحلضري، وُتنفذ االستث
سليمة من الناحية املكانية، وهو ما يؤكد احلاجة إىل إدماج منظور حضري ومكاين 
قوي يف التخطيط اإلمنائي الوطين إىل جانب سياسات التصنيع والتكامل التجاري 

-جائحة كوفيدمن  اإلنعاشاملتعلقة ب لخطِطلاإلقليمي وتعبئة املوارد احمللية. وينبغي 
 أن تدمج أيضا األبعاد احلضرية. كيف معها تقدرِة على الالبو 19

 املناقشة -2
سلم املشاركون، عقب ذلك العرض، باحلاجة املاسة إىل ربط التخطيط املكاين  -31

أشاروا بالتخطيط االقتصادي واإلمنائي، وهي ممارسة يفتقر إليها الكثري من بلداهنم. و
ما يتيح وهو ضرورة إعطاء األولوية للتحضر يف خطط التنمية الوطنية، إىل أيضا 

إمكانية تأمني أموال من احلكومة املركزية وغريها من املصادر. ويف الوقت نفسه، 
ُسلط الضوء أيضا على التحديات املقترنة بالتحضر، مبا يف ذلك الزحف احلضري 

نظمة احلضرية وإنفاذها، وهي العشوائي؛ وقصور احلوكمة؛ ونقص تنفيذ اخلطط واأل
 مشكلة يعمقها نقص املوارد البشرية واملالية. 

وسلم املشاركون أيضا بأن البلدان األفريقية ال تستفيد بقدر كاف من الفوائد  -32
لتحضر، مشددين على احلاجة امللحة، يف هذا الصدد، إىل ربط اليت يتيحها االكاملة 

ية احلاجة املتزايدة إىل الوظائف احلضرية. التخطيط احلضري بالتنمية الصناعية لتلب
ودعوا البلدان واللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل التركيز على سبل إدماج احتياجات 
األشخاص القادمني إىل املدن من املناطق الريفية يف التخطيط احلضري والسياسات 

 احلضرية لتمكينهم من فرص احلصول على وظائف وأمناط حياة الئقة.
أمهية الفهم الكامل للدور الذي تؤديه اللجنة إىل املشاركون أيضا ر أشاو -33

االقتصادية ألفريقيا يف دعم الدول األعضاء وللمجاالت احملددة هلذا الدعم، واإلطار 
واإلجراءات الالزمة للتعاون بني اللجنة والدول األعضاء، والطرق اليت ميكن هبا 

جنة، عند تقدمي ه ينبغي للذكروا أنأن تساعد الدول األعضاء. و لبحوث اللجنة
الدعم إىل الدول األعضاء، أن تراعي احلالة اخلاصة لكل بلد يف حتديد نوع الدعم 

 املناسب وظروفه.
وأخريا، شدد املشاركون على أمهية تنسيق التخطيط وامليزنة فيما يتعلق  -34

 بااللتزامات بتحسني التخطيط املكاين وحتقيق التنمية. 
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 التوصيات -3
 التوصيات التالية:السياسات يف ضوء تلك املناقشة، قدمت جلنة  -35

 ينبغي للدول األعضاء القيام مبا يلي: )أ( 
تعزيز الروابط بني السياسات واالستراتيجيات احلضرية والصناعية  ‘1’

 لضمان أن يسري التحضر جنبا إىل جنب مع خلق فرص العمل املنتج الكافية؛
يف خطط التنمية الوطنية باعتبار ذلك أيضا إعطاء األولوية للتحضر  ‘2’

 وسيلة لتعبئة اجلهات الفاعلة واملوارد؛ 
إحالة طلبات املساعدة التقنية يف جمال التخطيط املكاين والتحضر  ‘3’

 إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا؛ 
دمج التخطيط املكاين يف التخطيط االقتصادي الختاذ قرارات  ‘4’

استثمارية سليمة من الناحية املكانية وختصيص املوارد املالية والبشرية املناسبة 
 للتنفيذ؛ 

تعزيز إنفاذ التشريعات احلضرية وقوانني البناء، بالنظر إىل التناقضات  ‘5’
 احلالية يف هذا اجملال؛ 

القتصادية احمللية يف املناطق الريفية لتوفري الفرص تعزيز التنمية ا ‘6’
 واخلدمات استجابة إىل اهلجرة من األرياف إىل املدن؛ 

واالستثمارات  املكاين التطوراِت أن يسبق التخطيُطاحلرص على  ‘7’
 لتجنب الزحف العشوائي واملستوطنات العشوائية؛ واملاديَة االقتصاديَة

 ألفريقيا القيام مبا يلي:ينبغي للجنة االقتصادية  )ب(
مبا يتماشى مع خصائص املناطق الذي تقدمه تكييف الدعم التقين  ‘1’

 والبلدان؛ 
تيسري تبادل اخلربات بني الدول األعضاء يف جمال التخطيط املكاين  ‘2’

 واالقتصادي؛
بالتحضر على حنو أفضل فيما يتعلق  هاإبالغ الدول األعضاء بعمل ‘3’

 را للطلب املتزايد على الدعم؛وأكثر انتظاما، نظ
حتسني التعاون مع برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )موئل  ‘4’

األمم املتحدة( لتقدمي دعم تقين مشترك من أجل حتسني السياسات 
 واالستراتيجيات احلضرية؛

ضمان إدراج االعتبارات املناخية بقدر كاف يف املساعدة التقنية  ‘5’
 حضر. املتعلقة بالت



E/ECA/CSPPG/4/13 

22-00060  13/19 

البناء بشكل أفضل حنو ’’موضوع الدورة الرابعة بشأن مناقشة عامة  -سادسا
-يف سياق جائحة كوفيدللجميع وقادر على التكيف مستقبل شامل 

19‘‘ 
 للمناقشة املسائل املطروحةعرض ورقة  -ألف

 العرض -1
، سلط ممثل األمانة الضوء للمناقشة املسائل املطروحةيف معرض تقدمي ورقة  -36
الكبري على  ا، مبا يف ذلك أثره19-كوفيدائحة الرسائل الرئيسية املتعلقة جب على

ها تعن مواطن الضعف السابقة؛ وكذلك الفرص اليت أتاح االتنمية، وكيفية كشفه
الدعم الذي قدمته اللجنة املتحدث إلعادة معايرة جهود احلد من الفقر. واستعرض 

اجلائحة، مشريا، على وجه اخلصوص، إىل لدول األعضاء خالل لاالقتصادية ألفريقيا 
والعمالة الضعيفة هم أكثر الناس عرضة خلطر الرمسي أن العاملني يف القطاع غري 

على ائحة البلدان األفريقية آلثار اجلتصدي الوقوع يف براثن الفقر. وشرح بالتفصيل 
فاظ على الفقر، مبا يف ذلك السياسات املالية والنقدية التوسعية الرامية إىل احل

 . اجلائحةفقدان الوظائف، والتخفيف من آثار احليلولة دون االستهالك والطلب، و
باعتباره جلائحة ا على افوري اردًّوذكر أن اللجنة االقتصادية ألفريقيا وضعت  -37

أولوية، ونسقت عملها الربناجمي وفقا لذلك، حيث بدأت عمال حتليليا حمددا وبذلت 
اليت تقدمها الدول األعضاء بشأن األثر االجتماعي  جهودا تنفيذية لدعم الطلبات

. وباإلضافة إىل ذلك، ساعدت اللجنة الدول األعضاء على جائحةواالقتصادي لل
االستفادة من مبادرة تعليق خدمة الديون لتوسيع حيزها املايل. كما قادت اللجنة 

يقية الصادرة مرفقا للسيولة واالستدامة مكن املستثمرين من استخدام الديون األفر
بالعمالت األجنبية مثل الدوالر واليورو يف معامالت إعادة الشراء. وتوقعت اللجنة 

 مليار دوالر. 30توسع املرفق إىل 
  املناقشة -2

يف املناقشة اليت تلت ذلك، استمع املشاركون إىل تفاصيل عن دراسة بشأن  -38
أثر الفقر أجرهتا اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف إحدى الدول األعضاء، وعن 

-كوفيد جائحةالسياسات املنفذة يف خمتلف القطاعات االجتماعية للتخفيف من أثر 
سر ذات الدخل املنخفض. وقد ، اليت مشلت تقدمي املساعدة احلكومية إىل األ19

 وضعت خطة لإلنعاش االقتصادي، إىل جانب إجراءات لتنفيذ تدابري التخفيف.
وردا على تلك املعلومات، أشار ممثل األمانة إىل أن اللجنة االقتصادية ألفريقيا  -39

وضعت مؤشرا للمخاطر والقابلية للتأثر مبا يف ذلك تغري املناخ والصحة ونوع اجلنس 
طر األخرى. وجيري حاليا حتويل املؤشر إىل جمموعة أدوات، وسيشمل وعوامل اخل

البطالة الرمسية نسبيا يف اخنفاض رغم أشار إىل أنه بدعمه مجيع البلدان األفريقية. و
أفريقيا بسبب ارتفاع مستويات العمالة غري املنظمة، فإن االضطرابات يف سلسلة 



E/ECA/CSPPG/4/13 

14/19  22-00060 

 

ة الضعف والفقر، وهو ما سيستغرق اإلمداد يف القطاع غري املنظم أدت إىل زياد
 االنتعاش منه، كما يتضح من التجارب السابقة، سبع سنوات يف املتوسط.

 التوصيات -3
 التوصيات التالية:السياسات يف ضوء تلك املناقشة، قدمت جلنة  -40

عن طريق دمج القضايا كيف ينبغي للدول األعضاء أن تبين القدرة على الت )أ( 
اجلنسانية واحتياجات املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف خطط اإلنعاش وتقدمي املساعدة 

 إىل األسر املعيشية الضعيفة والفقرية؛ 
  :ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا القيام مبا يلي )ب(

لغرض نشر تقريرها التقين عن املخاطر والقابلية للتأثر واملؤشر املقابل  ‘1’
 التفاعل واالستيعاب من قبل الدول األعضاء؛

املشاركة يف املنابر والربامج القطرية املعنية بالفقر لضمان حتسني  ‘2’
 األخذ باملشورة التقنية اليت تقدمها وتدعيم اتساقها؛ 

تزويد الدول األعضاء بدعم تقين متسق ومستمر بدال من الدعم  ‘3’
 التقين املخصص.

االستفادة من التوسع احلضري لتحسني اإلدماج  :1املصغرة  فرقة العمل -باء
  كيفتالقدرة على وال

 املناقشة -1
استعرض املشاركون التحديات اليت تواجهها البلدان اليت ال يوجد هبا سوى  -41

ال تزال هذه املدن جتتذب حيث عدد قليل نسبيا من املدن الرئيسية، مثل مالوي. 
أعدادا كبرية من املهاجرين من املناطق الريفية، وكثريا ما تكون احلكومات احمللية 
عاجزة عن التخطيط هلذا التدفق، ما يؤدي إىل استمرار منو املستوطنات غري الرمسية 
وتفاقم التحديات األخرى ذات الصلة. وكانت اخلالصة أنه ينبغي للدول األعضاء 

ظر يف حتديد املدن الثانوية وتطويرها مسترشدة باستخدام األطر املكانية، بغية أن تن
 إجياد املزيد من فرص العمل املنتج وغري ذلك من األنشطة املدرة للدخل. 

ل وشددوا غَفوسلم املشاركون بأن الطابع املتعدد األوجه للتحضر كثريا ما ُي -42
يات ذات الصلة مثل التصنيع، كما على ضرورة تناول هذه املسألة مع مراعاة العمل

التوسع احلضري والتصنيع من  :2017التقرير االقتصادي عن أفريقيا لعام ’’أبرزه 
. ونظرا للعمل الذي اللجنة االقتصادية ألفريقياالصادر عن ‘‘ أجل التحول يف أفريقيا

تقوم به بالفعل دول أعضاء خمتلفة بشأن هذا املوضوع، فقد رحبت هذه الدول 
تفق على ضرورة إيالء كانية تبادل التجارب يف التصدي للتحديات املشتركة. وُابإم

املزيد من االهتمام لكيفية تنسيق العمل املناخي مع اجلهود الرامية إىل تعزيز التحضر 
 .قدرة على التكيفوالمن أجل اإلدماج 
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 التوصيات -2
 التالية:التوصيات السياسات يف ضوء تلك املناقشة، قدمت جلنة  -43

 ينبغي للدول األعضاء والشركاء القيام مبا يلي: )أ(
بالتوسع  مواءمة اخلطط االقتصادية مع التمويل والتخطيط املتصلني ‘1’

 احلضري املستدام؛
 حتسني الربط والترابط بني التنمية احلضرية والريفية؛ ‘2’

 ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا القيام مبا يلي: )ب(
تقدمي املساعدة التقنية للدول األعضاء إلدراج التحضر يف صميم  ‘1’

 التخطيط اإلمنائي الوطين؛ 
تيسري احلوار السياسي الرفيع املستوى، مبا يف ذلك احلوار مع خمتلف  ‘2’

اجلهات املعنية على الصعيد الوطين، للتوعية بأمهية التحضر يف النمو 
 لدى صناع القرار؛ والتحول بصورة عامة من أجل زيادة الوعي 

توسيع نطاق نشر منتجاهتا وأدواهتا املعرفية املتصلة بأمهية التحضر  ‘3’
 باعتباره مسألة شاملة يف التخطيط االقتصادي الوطين؛ وتبادهلا 

إجراء تقييمات متعددة القطاعات للتحضر، ال تركز على السياسات  ‘4’
الوطين والسياسات احلضرية فحسب وإمنا أيضا على التخطيط اإلمنائي 

 الصناعية؛
حتديد جهات تنسيق معنية بالتحضر على املستوى القطري والعمل  ‘5’

معها يف الوزارات ذات الصلة يف الدول األعضاء، وضمان االتساق مع 
 الشركاء واجلهات املعنية؛ 

تسهيل عمليات التعلم وتبادل اخلربات بني البلدان اليت تواجه  ‘6’
 ا يتعلق بالتحضر؛حتديات مشتركة وفيم

مراعاة آثار تغري املناخ يف املدن األفريقية وما يتصل بذلك من تبعات  ‘7’
 سياساتية. 

املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والقدرة  :2اجتماع فرقة العمل املصغرة  -يمج
 كيفعلى الت

 املناقشة -1

منظور من  19-أبرز املشاركون ضرورة النظر يف تداعيات جائحة كوفيد -44
 ائحةأن املرأة تأثرت بقدر أكرب من حيث سبل العيش وأثر اجلأشاروا إىل اإلنصاف، و

أيضا على ارتفاع شددوا على مستوى األسرة املعيشية، لكن الرجل تأثر سلبا أيضا. و
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أثناء اجلائحة، وعلى ضرورة معاجلة أسبابه اجلذرية.  مستويات العنف اجلنساين
وتبادل عدد من البلدان جتاربه يف التدخالت املراعية للفوارق بني اجلنسني استجابة 

في كينيا، قدمت احلكومة حتويالت نقدية إىل الفئات الضعيفة، فائحة. اجلإىل آثار 
ت تونس الدعم املايل إىل مبا يف ذلك النساء واألطفال وكبار السن والفقراء. وقدم

عمال املنازل، ألن العديد من األسر استغنت عن خدماهتم خالل فترات اإلغالق. 
تدريبا على رائدات األعمال ويف موريشيوس، قدمت هيئات حكومية إىل النساء 

استخدام وسائط التواصل االجتماعي واملنصات اإللكترونية لتسويق منتجاهتن على 
ديفوار، أنشئت صناديق لدعم النساء العامالت يف القطاع غري اإلنترنت. ويف كوت 

 .الرمسي
 التوصيات -2

 التوصيات التالية:السياسات يف ضوء تلك املناقشة، قدمت جلنة  -45
 ينبغي للدول األعضاء القيام مبا يلي: )أ(

إنشاء هياكل رمسية دائمة ملساعدة املرأة ووضع خطط استثمارية  ‘1’
 املنظم؛ لدعمها يف القطاع غري

إنشاء هياكل وكيانات وهيئات حبثية تقدم معلومات علمية عن  ‘2’
القضايا اجلنسانية من أجل دعم التدخالت السياساتية التحويلية القائمة على 

 األدلة واملراعية للفوارق اجلنسانية على الصعيد الوطين؛
 ؛وتنفيذها النظر يف إصدار تشريعات حلماية ضحايا العنف اجلنساين ‘3’
توفري الدعم للهياكل الوطنية واحمللية القائمة اليت تعمل على التصدي  ‘4’

 للتحديات املتصلة بنوع اجلنس، ال سيما تلك اليت تقدم اخلدمات للنساء؛
العمل، حتت قيادة املكاتب اإلحصائية الوطنية، على تعزيز مجع  ‘5’

املدين، من أجل سيما بالتعاون مع منظمات اجملتمع  البيانات امليدانية، ال
 حتسني توافر البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس على الصعيد الوطين؛

أن تكون املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف صميم احلرص على  ‘6’
 خطط وأولويات التعايف من األوبئة على الصعيد الوطين؛

سائية، النريادة االعمال اعتماد وتعزيز املبادرات الرامية إىل تشجيع  ‘7’
 ال سيما يف جمال التنمية املستدامة؛

القرار، اختاذ إنشاء صناديق وطنية للمرأة لتشجيع مشاركة النساء يف  ‘8’
 مع التركيز على برامج توجيه الشابات يف السياسة؛

إنشاء أكادمييات لتعزيز قدرات الشباب على االخنراط يف السياسة،  ‘9’
على مهارات ومسارات مهنية أخرى، مبا يف ذلك األكادمييات اليت تركز 

 مبا يف ذلك الفنون والعلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات؛
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تشجيع استخدام النساء العامالت يف القطاع غري املنظم األدوات  ‘10’
الرقمية لعرض وبيع منتجاهتن على املنصات اإللكترونية ومزاولة أعماهلن 

 التجارية وأنشطتهن االقتصادية؛
، من خالل األموال ائحةاجلتقدمي الدعم املايل للنساء املتضررات من  ‘11’

 والتحويالت النقدية وغريها من مبادرات احلماية االجتماعية ذات الصلة؛
دعم النساء باالستفادة من جمموعات سالسل القيمة للتمكني من  ‘12’

اسم الثروة ومن مث القضاء على الفقر، من خالل إضافة القيمة وتقتكوين 
 املمارسات اجليدة؛

 ائحةاجل هتقدير ودعم سبل معيشة األسر، إذ قد تتأثر املرأة تبعيا هبذ ‘13’
من خالل اآلثار اليت يواجهها أفراد العائلة الذكور الذين يعيلون األسرة 

 املعيشية؛
يف اجلهود فتيان تعزيز ثقافة الذكورة اإلجيابية وإشراك الرجال وال ‘14’

 إىل متكني املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني؛الوطنية الرامية 
  :ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا القيام مبا يلي )ب(

إعداد قائمة باملمارسات اجليدة ونشرها يف مجيع أحناء أفريقيا، فيما  ‘1’
 يتصل هبياكل الدعم والتشريعات املتعلقة باملسائل اجلنسانية؛

اجليدة بشأن املساواة بني اجلنسني دعم نشر البحوث واملمارسات  ‘2’
ومتكني املرأة من خالل تنمية القدرات واملساعدة التقنية، وكذلك عن طريق 

 تعميم املنظورات اجلنسانية يف خمتلف القطاعات؛
لتبادل املعلومات واملمارسات رائدات األعمال إنشاء منرب للنساء  ‘3’

 مجيع أحناء املنطقة؛اجليدة، استكماال للجهود األخرى اليت تبذل يف 
تعزيز اإلدماج املايل واملعرفة الرقمية باعتبار ذلك وسيلة ملعاجلة متكني  ‘4’

 املرأة.

ملنطقة  ؤسسالفقر والضعف واالتفاق امل :3اجتماع فرقة العمل املصغرة  -الد
 التجارة احلرة القارية األفريقية

 املناقشة -1

استعرض املشاركون خمتلف التحديات اليت واجهتها الدول األعضاء خالل  -46
ائحة، مبا يف ذلك املسائل األمنية اليت ظلت قائمة يف العديد من الدول اجلفترة 

حرز تقدم كبري يف توفري شبكات األمان االجتماعي األعضاء. ومع ذلك، فقد ُأ
 لنساء واألطفال. لنسبة لباووضع سياسات لتحسني سبل معيشة السكان، ال سيما 
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اللجنة االقتصادية ألفريقيا على مواصلة تزويد الدول املشاركون وحثوا  -47
األعضاء بالدعم التقين يف تصميم السياسات والربامج الرامية إىل التصدي للفقر 

ا إىل تعميم التقارير يف الوقت املناسب، هوتقليل خماطر الوقوع يف براثن الفقر. ودعو
الدول األعضاء من املشاركة بفعالية أكرب يف مناقشات اللجنة واملسامهة حىت تتمكن 

 فيها.
 التوصيات -2

 يف ضوء تلك املناقشة، قدمت اللجنة التوصيات التالية: -48
ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا مواصلة تزويد الدول األعضاء بالدعم التقين  )أ(

دي للفقر وتقليل خماطر الوقوع يف براثن يف تصميم السياسات والربامج الرامية إىل التص
 الفقر.

ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا نشر تقاريرها يف وقت أبكر لتمكني الدول  )ب( 
 األعضاء من املشاركة بفعالية أكرب يف مناقشات اللجنة واملسامهة فيها.

تنفيذ ينبغي أن جتري اللجنة االقتصادية ألفريقيا تقييما للتقدم احملرز يف  )ج(
 التوصيات الواردة يف التقرير.

 النظر يف استنتاجات الدورة الرابعة والتوصيات الصادرة عنها واعتمادها  -سابعا
اعتمدت اللجنة استنتاجاهتا وتوصياهتا، على النحو املبني يف بنود جدول  -49

األعمال املذكورة أعاله، بغرض توجيه الشعبة يف عملها املتعلق بتحليل الروابط بني 
النمو والفقر وعدم املساواة، يف سياق السياسة االجتماعية، والتحضر، واملساواة بني 

 اجلنسني ومتكني املرأة.

 اختتام اجللسة -ثامنا
يف ختام االجتماع، شكرت الرئيسة اللجنَة االقتصادية ألفريقيا على تنظيم  -50

ات. املشاركني على حضورهم ومسامهاهتم النشطة يف املناقشكافَة الدورة، و
وسلطت الضوء على إجنازات االجتماع، وركزت بوجه خاص على بلورة فهم 

 . ائحةاجلمشترك ألوجه الترابط بني خمتلف أبعاد الفقر وعدم املساواة يف سياق 
لسياساتية احلامسة من أجل اوسلطت الضوء أيضا على بعض األولويات  -51

ائحة، مبا يف ذلك اجليف أفريقيا يف سياق للجميع وقادر على التكيف مستقبل شامل 
الفقر والضعف، واملساواة بني اجلنسني، وقضايا الشباب، والتحضر املستدام، 
وذكرت أن هناك فرصا غري مستغلة للتعاون بني اللجنة االقتصادية ألفريقيا والدول 

 األعضاء يف جمموعة من اجملاالت.
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