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  2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

تاح برنرررام  األعمرررال املؤقرررت الجتمررراع اخلررررباء   الهررررع األول أعررر  . و ررري  يررررد جررردول  -2
 مهصل قبل موعد انعقاد االجتماع بأ بوع.

 الوثائق

TD/B/C.I/EM.8/1 جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  3البند   
  التجارة كأداة للتمكين االقتصادي للمرأة

األنشررررال  االقتصرررادي  واالجتماعيرررر  عرررادة مررررا تتهررراوي سثررررار السيا ررراي التجاريرررر  علرررى  -3
قررد اويعررود كلرر  إي مرر ي  مررن العوامررل الجقاايرر  واالجتماعيرر  واالقتصررادي .  .حسررب نرروع ا ررنس

متباينر   وتتراح ممرا ارر  متنوعر قد يواجهران دردياي كما لمرأة والرجل مهاراي خمتله ،  تكون ل
التمكرني االقتصرادي للمررأة وراا هرا  وال يؤثر درير التجرارة علرى .اإلنتاجي  على املوارد للحصول

اترررأث   قرررد يكرررون كا حررردين. وتكرررن أن يعرررود تع يررر  التجرررارة علرررى املررررأة  .ترررأث اً إيابيررراً وا رررحاً 
الهررر  مبكا ررب واسررائر   الوقررت نهسرره. اقررد دصررل علررى عمالرر  كاي أجررر مسررتقر ولكررن 

كا ا هِّضرت التعريهراي املمار ر  لتنمي  مهاراهتا تكرون دردودة. وقرد ترربس كمسرتهلك  إ املتاح  ما
علررى املنتجرراي الررق طجررل قسررالاً  امرراً مررن  ررل  ا ررته كها، ولكنهررا قررد ت عاقررب عنرردما تتنررااس 

 منتجاهتا مع  لع مستوردة رايص .
اريمكن لتيير    السيا ر  التجارير  أن يرؤثر ترأث اً  .وال تشكل النساء جمموع  متجانس  -4

خمتلهرراً علررى جمموعرراي ارعيرر  خمتلهرر  مررن النسرراء، تبعرراً للعوامررل االجتماعيرر  واألدوار االقتصررادي  
واخلصررررائد الدتيراايرررر  واملوقررررع ا يرررررا . واالبرررراً مررررا تتسرررربب السيا رررراي التجاريرررر  وا  ررررا مررررن 

االعتبررراراي ا نسررراني    تهررراقم أوجررره عرررد  املسررراواة   يا ررراي االقتصررراد الكلرررا الرررق تتجا رررل
االرررررر  التنميرررررر  املسررررررتدام   -القائمررررر  بررررررني ا نسررررررني. وقرررررد يتبررررررني أن األ ررررررر اإل ائيرررررر  ا ديررررردة 

مهيدة لعكس  ذا االجتا . ولكن السيا   التجارير  ار   - اال  عمل أديس أباباو  2030 لعا 
ع اجملررراالي املختلهررر . وال برررد مرررن تنسررريق كاايررر . اهنرررا  حاجررر  إي اتسرررا  السيا ررراي    يررر

السيا رررر  التجاريرررر  والسيا رررر  ال راعيررررر  و يا رررر  العمررررل و يا ررررر  امياكررررل األ ا رررري  والسيا ررررر  
القائم  على نروع ا رنس  االجتماعي . وع وة على كل ، تعكس أ اط اإلنتاج واأل اط التجاري 

كانيرر  وصرروما إي األصررول واخلرردماي قواعررد اجتماعيرر  م  ررخ  ا ررذور دررد مررن حرررا  املرررأة وإم
اإلنتاجيرر  وتعهررد إليهررا مبعظررم املهررا  املن ليرر ، خمهضرر  بررذل  إي حررد كبرر  الوقررت الررذي تكررن أن 
 تكر ه لألنشال  اإلنتاجي . ومث  حاج  إي هن  شامل للتصدي مذ  القيود اخلاص  بنوع ا نس.
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ترررداب  ال  مررر  لكرررا تسررررا م مناقشرررر  السيا ررراي وال وامررردن مرررن اجتمررراع اخلررررباء  رررو -5
التجرارة والسيا ر  التجارير  مسراا  كاملر    رارا  املررأة وطكينهرا اقتصرادياً ولكرا تكونرا شراملتني 

 :من الناحي  االجتماعي . ومن املتوقع أن يقو  االجتماع مبا يلا
مساعدة املشاركني على التوصل إي اهم أاضل للع قاي القائم  برني التجرارة  )أ( 

ع ا نس، ال  يما تأث  التجارة والسيا   التجاري  على راا  املرأة وطكينها االقتصادي وتأث  ونو 
 عد  املساواة بني ا نسني على تنااسي  البلدان وأدائها   جمال التصدير؛

 مناقش   ريق   مان االتسا  بني السيا   التجاري  وا  ا من السيا اي؛ )ب( 
املصررراني برررني خمتلرررف الهاررراي والقالاعررراي، مرررجً  اإلنتررراج دليرررل  ريقررر  تبرررادل  )ج( 

 ال راعا املوجه حنو الكهان واإلنتاج ال راعا املوجه حنو التصدير؛
تسليط الضوء على  بل و ع وتنهيذ "اإلجراءاي التحويلير " مرن أجرل دقيرق  )د( 

ميرر  املسررتدام  االرر  التناملسرراواة بررني ا نسررني والتمكررني االقتصررادي للمرررأة املنصررو  عليهررا   
 .واال  عمل أديس أبابا 2030لعا  
بشأن مو وع "التجارة كرأداة  قضاياي أمان  األونكتاد مذكرة وتيس اً للمناقشاي، أعد   -6

 ررراا  إي كلررر ، يشرررجعع اخلررررباء علرررى إعرررداد ورقررراي مررروج ة إلوبا للتمكرررني االقتصرررادي للمررررأة".
 ي جتري مناقشته.بشأن املو وع الذ

 الوثائق

TD/B/C.I/EM.8/2 التجارة كأداة للتمكني االقتصادي للمرأة 

  4البند   
 اعتماد تقرير االجتماع

 املقبل .  تقرير اجتماع اخلرباء إي  ن  التجارة والتنمي    دورهتا قدع  ي   -7
 إسهامات الخبراء

صررهحاي  5ي شررجعع اخلرررباء الررذين عينررت هم الرردول األعضرراء علررى تقررد  ورقرراي مرروج ة ) 
و ت تاح  ذ  الورقراي   االجتمراع بالشركل واللير  تقريباً( مساا  منهم   أعمال االجتماع. 

 وينبيا تقدتها إي أمان  األونكتاد قبل عقد االجتماع وتوجيهها إلررى: اللذين ترد هبما. 
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