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 مجلس التجارة والتنمية
 لجنة التجارة والتنمية

 اجتماع الخبراء بشأن التجارة كأداة للتمكين االقتصادي للمرأة 
 2016أيار/مايو  24و 23جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

 التجارة كأداة للتمكين االقتصادي للمرأة  
 مذكرة من أمانة األونكتاد  

 تنفيذي موجز  
العالقةةب  ةةت الة ةةارل الدوليةةب و ةةوع اةةةنق ةةةس عالقةةب مع ةةدل ت ةةةوج    مةةا   قي ةةا   

للةةدينامياا اتقةدةةا يب واتجةماعيةةب، ولل ةةياقاا اصليةةب ا،ابةةب أيعةةا ،   يةةب و ةة   يا ةةاا 
حتفةةز ج ةةو  الةنميةةب اتقةدةةا يب وافةةد مةةن الف ةةق وت ةةاة  ل الوقةةت  اتةة  ل الن ةةو    ةةو  

ق امل ةةةاوال  ةةةت اةن ةةةت  وت تةةةؤاق ال يا ةةةاا الة اريةةةب  ال ةةةدر  اتةةة  علةةة  متكةةةت املةةةقأل وحت يةةة
خمةلةةف اةةقالس ال ةةكايف، لةةا ل  لةةا القجةةال والن ةةاا   ةكقيةةق الة ةةارل  كةةن أيف ي ةةك  قةةول 
ةاللةةب اتا ةةب  ةةقة جديةةدل للن ةةاا  مةةا  كةةن أيف ي ةةاة  عق ةةا  ل تق ةةي  أاةةكال الةكيةةز 

ت ةع  مةةذ قل املعلومةاا األ ا ةةيب ةةذس ء  ءر ةةاا قاعةةدل  والةمييةز ال المةةب أو مفاقمة ةا  لةةذا،
مةينب  كن ات ةةنا  ءلي ةا مةن أجة  الن ةو   ا،لةامل العةاملس   ةسيف ال يا ةب الة اريةب  ةس ال 

  للنمو اتقةدا ي ومتكت املقأل وحت يق امل اوال  ت اةن ت 
لة ةةةارل مةةة  وت ةك ةةةف ورقةةةب املعلومةةةاا األ ا ةةةيب ةةةةذس العالقةةةب  ةةةت  ةةةوع اةةةةنق وا 

الرت يةةز علةة  قلاعةةاا االاةةب، ةةةس الزراعةةب والةدةةني  وا،ةةدماا  وتةعةةمن املةةذ قل أيعةةا   را ةةب 
اةةاملب لكيفيةةب الةعةةامس مةة  م ةةسلب امل ةةاوال  ةةت اةن ةةت والةمكةةت اتقةدةةا ي للمةةقأل  ةةمن 

ا وملةةب عمةة  أ يةةق أ ا ةة 2030األمةةق العامليةةب اةديةةدل للةنميةةب وملةةب الةنميةةب امل ةةةدامب لعةةا  
وت ت ةد  مةذ قل املعلومةاا األ ا ةيب عق ةا  لال اةةاا الفكقيةب ال ةالدل  متوي  الةنميةب   سيف 

 اليا  ولأل لب ال المب   سيف الة ارل و وع اةنق  ك  ،    ت ةد  أيعةا  توجي ةاا ل  ةال 
  من األ ئلب املق زل امللقو ب للمناق ب  ال يا ب العامب وتعق  عد ا  
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 مقدمة  
عةةةا ل مةةةا تةفةةةاوا تةةةسا اا ال يا ةةةاا الة اريةةةب ل األ  ةةةلب اتقةدةةةا يب واتجةماعيةةةب  -1

حب ةةةةة   ةةةةةوع اةةةةةةنق  ويعةةةةةو   لةةةةةا ء  تعةةةةةا ق  موعةةةةةب مةةةةةن العوامةةةةة  ال  ا يةةةةةب واتجةماعيةةةةةب 
واتقةدةةا يب   ةةاملقأل والقجةة  قةةد يكةةويف  مةةا م ةةاراا خمةلفةةب وقةةد يواج ةةايف حتةةدياا مةباينةةب وقةةد 

ن ما عل  املوار  اا ةاجيةب    ءيف حتقيةق الة ةارل ت يةؤاق تةسا ا  ءًا يةا  تةفاوا  قة  دول    م
وا كا  ل الةمكت اتقةدا ي للمقأل ور اة ا   لا أيف املقأل قد حت ق مكا   وتةكبد م الق 
ل الوقت  ف    نةي ب لةعزيز الة ارل   يمكن للمقأل أيف حتد  عل  وظيفب تةؤمن  ةا أجةقا  قةارا ، 

ة املةا ب أمام ا لةنميةب م ارااةا ت ة  دةدو ل  و كةن للمةقأل أيعةا  أيف حت ةق مكا ة  لكن الفق 
 وبف ا م ة لكب ء ا ُمفعت الةعقيفاا املفقو ب عل  املنة اا اليت مت   جةزاا   بة ا  مةن املةوا  
اليت ت ة لك ا، ولكن  كن ا أيعا  أيف تةكبد م الق ء ا ُو عت منة ااةا ل و ة  منا  ةب مة  

م ةةةةور ل رميدةةةب  و البةةةا  مةةةا تةةةؤ ي ال يا ةةةاا الة اريةةةب و  ةةةةا مةةةن  يا ةةةاا اتقةدةةةا   ةةةل  
الكلس اليت ت تقاعةس اتعةبةاراا اةن ةا يب ء  تفةاق  الةفاوتةاا ال المةب  ةت اةن ةت  و كةن أيف 

وملةةب عمة  أ يةةق أ ا ةةا  2030تةؤ ي أمةةق الةنميةب اةديةةدل وملةةب عمة  الةنميةةب امل ةةدامب لعةةا  
مةةا  ل عكةةق ةةةذا ات ةةاس ألأةةا ت ةةك  أ واا ت ةةي  روا ةةي واي ةةب  ةةت الةنميةةب اتقةدةةا يب  ورا  ةا

 وات ةدامب البيئيب والعدالب اتجةماعيب  

 الزراعة -أوالا  
ءيف العالقةةب  ةةت الة ةةارل والزراعةةب و ةةوع اةةةنق ةةةس عالقةةب مع ةةدل و اا أ عةةا  مةعةةد ل   -2

وتلةق  أ ةئلب   اميةب عامةب  2030امل ةةدامب لعةا    ةس ت ة  قعةايا ت ة  ل بةمي  ملةب الةنميةب 
 - تةعلةةةةةق لمةلةةةةةف م ةةةةةاراا الةنميةةةةةب ل امل ةةةةةة ب   ويةنةةةةةاول ةةةةةةذا الفةةةةةقع ال عةةةةةايا اتجةماعيةةةةةب

اتقةدا يب القلي يب امللقو ب ويك ف القوا ي ال المب  ت الة ارل و وع اةنق ل ميدايف الزراعةب 
 ب  وي لي العوا عل  ال عايا والةكدياا القلي ي

 االقتصادية الرئيسية -القضايا االجتماعية  )أ( 
    س  م   ةت قعةايا الف ةق وات ةةدامب 2030ت ك  الزراعب دور ملب العم  لعا   -3

واألمةةن ال ةةذالس وامل ةةاوال  ةةت اةن ةةت  ويرت ةةز الف ةةق   ةةك   ةة  مةنا ةة  ل املنةةامق القيفيةةب  
ويف مةةن الف ةةق املةةدق ، والةةذين اةةماة الةةذين يعةةا ل املالةةب مةةن األ 78وت ةة  الة ةةديقاا ء  أيف 

)البنةةا  2010 وتر ل اليةةو ،  ةةا وا ي يمةةويف ل املنةةامق القيفيةةب عةةا   1.25ويف  سقةة  مةةن يعي ةة
(  ول حنةةةو  دةةةف عةةةد  أقةةة  البلةةةدايف  ةةةوا  الةةةيت تةةةةوا ق  يا ةةةاا عن ةةةا، يزيةةةد عةةةد  2015الةةةدو ، 

لقيفيةةةب م ار ةةةب    ةةةكايف املنةةةامق افعةةةقيب الف ةةةقاا مةةةقتت ء  اةةةالى مةةةقاا لةةةد   ةةةكايف املنةةةامق ا
(UNCTAD, 2015a وةةةةذا الةةةنمي مةةةن افقمةةةايف الةةةذي يعةةةاي منةةة   ةةةكايف األريةةةا  ية لةةة  ل  )

اتقةدةةةةا ي  وت ةةةة  الزراعةةةةب أيعةةةةا  ل بةةةةل   - مالفةةةةب وا ةةةةعب مةةةةن مؤاةةةةقاا الق ةةةةاس اتجةمةةةةاعس
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ةةةةب املةعل ةةةةب  ات ةةةةةدامب  وت ةةةةم  الةكةةةةدياا امل بلةةةةب ت ةةةة   املنةةةةاف، و  ةةةةدايف الةنةةةةوع ال عةةةةايا امللكمل
البيولةوجس ومدةةو ب الرت ةب، و ةةدرل امليةاس ل ظةة  أو ةاع تةميةةز  العة ي الةةد  قال، واةكب املةةوار   
وتةةةؤ ي املةةةقأل القيفيةةةب  ورا  رلي ةةةيا  ل  ةةةمايف أمةةةن األ ةةةقل املعي ةةةيب ال ةةةذالس وت ةةةذية ا مةةةن مةةةالل 

قأل القيفيةةب الةةيت تعمةة  م ا ةة  أجةةق  دةةو ا علةة  أجةةق واراعةةب افةةدالق املنزليةةب وءعةةدا  اللعةةا    ةةامل
ختدة  جةةزاا   بةة ا  مةةن  مل ةةا ل ةةقاا ال ةةذاا الةةالا  لأل ةةقل، و البةةا  مةةا ت ةةاة  ل ةةةذا البنةةد مةةن 
اا فاق    ي أ رب من ال  ي الذي ي اة     القج  )من مب األم  املةكدل لأل ذيب والزراعب، 

يق  فظ الةنوع البيولوجس واملوار  الوراايةب (  وت اة  املقأل أيعا  ل األمن ال ذالس عن مق 2008
النباتيب  وم   لا، ءيف  د  قعايا ء ةاج ال ذاا أو األمن ال ذالس حب    وع اةةنق قةد يكةويف 
منا يا  للواق    إ ةاج ال ذاا واألمن ال ذالس يقتبلايف  الةفاع   ت موار  عديدل، من  ين ةا األر  

 قأل عل   د  واا  ورأس املال والعم ، يديقةا القج  وامل
وأمةة ا ، ت ةةك  األ  ةةلب الزراعيةةب مةةن النا يةةب اتجةماعيةةب جةةزاا  ت ية ةةزأ مةةن  ةيا ةة   -4

من َّمةةةب علةةة  أ ةةةاس  ةةةوع اةةةةنق   فةةةس البلةةةدايف الناميةةةب، ت ةةة  الزراعةةةب املدةةةدر القلي ةةةس لعمالةةةب 
ل أقة  البلةدايف  ةوا   الن اا، وت  يما ل البلدايف األاةد   ةقا ز اةةاا االاةب أر ةاع الن ةاا العةامالا

(  ومة   لةا، ت تةزال املةقأل القيفيةب تواجة  حتةدياا UNCTAD, 2015aين ةلن ل قلةاع الزراعةب )
 وأاكال متييز قالمب عل  أ اس  وع اةنق ل أ واق العم   املنامق القيفيب  

 التجارة، ونوع الجنس، والزراعة: كشف الروابط  )ب( 
ةةةا  ل تو ةةيس الةةةداعياا املع ةةدل ل يا ةةب الة ةةارل علةة   ةةاة  العمةة  الةكليلةةس لألو ك -5

  وع اةنق ل  ياق الزراعب  وتق   يما يلس اةوا   القلي يب لةلا الةداعياا  
 األ اط وال يو  ال المب عل  أ اس  وع اةنق ل  ارل املنة اا الزراعيب والةنميب القيفيب ‘1‘ 

املةقأل ل قلةاع الزراعةب  ةامةال  ال ةياقاا،  كةن  ينما ختةلف األ وار املنومب  القجة  و  -6
، UNCTAD, 2015aأيف  ال ةةظ  عةةمن األ ةةاط ال ةةالدل الةةيت ي ةةرتا  ي ةةا مع ةة  البلةةدايف الناميةةب )

(  وعا ل ما تن ي املقأل عل  قد  امل اوال مة  القجة  ل ء ةةاج 2011ومن مب األ ذيب والزراعب، 
 ةاةزا األ ةرب مةن العمة  ل املةزارع امل ةةسجقل  ومة  اصابي  الن ديب وتعلل  ل  ال  األ يةايف 

 لةةةا، اةةةب امةال ةةةاا جن ةةةا يب  بةةةة ل ل   ةةة  العمليةةةاا ول م ةةةةو  الةةةةكك  ل العالةةةةداا 
الة اريةةب   فةةس روا ةةدا علةة   ةةبي  امل ةةال، ل  ةةت تن ةةي املةةقأل علةة  قةةد  امل ةةاوال مةة  القجةة  ل 

لي  اصابةي  صلةاا   ة  الةنب يةو  ال ةدا  اراعب النب،  ةإيف القجة  ةةو الةذي يةكفة  عةا ل  ة ة
(UNCTAD, 2014b  وت   أ لب م ةمدل من  را اا عدل ء  وجةو   يناميةاا ثاالةب ل  ة  )

من قلاعاا الةدديق الة ليديةب )م ة  الكا ةاو والةنب وال ةاي( وقلاعةاا الةدةديق  ة  الة ليديةب 
 إ ةةاج األ ذيةب،  ينمةا اةيمن املةقأل عةا ل  )م   الفوا   ومنة اا الب ةنب واألاةةار(  و يمةا يةعلةق

عل  أ  لب الة ويق الد  ل للمنة ةاا األ ا ةيب ل األ ةواق اصليةب،  ةإيف القجة  ةةو مةن ي ةو  
عموما   ة ويق اصابي  املوج ب للةدديق و ةوقي  ع و  اا ةاج الزراعس ومقاقبب عالداا املبيعةاا 

، 2009، والدةةةةةةندوق الةةةةةةدو  للةنميةةةةةةب الزراعيةةةةةةب، )البنةةةةةةا الةةةةةةدو ، ومن مةةةةةةب األ ذيةةةةةةب والزراعةةةةةةب
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(  و كةةةن مال  ةةةب الةةةدينامياا  ف ةةة ا ل قلةةةاع Rosas ،2013و Goldsteinو Croppenstedtو
مدةةالد األكةةاا   فةةس قلةةاع مدةةالد األكةةاا الة ليديةةب ل  امبيةةا،  يةة  القجةة  واملةةقأل ء  ء ةةةاج 

دمةب أ ةواق خمةلفةب   القجة  ةةو الةذي منة اا خمةلفب وات ةلالع  عمليةاا مةفاوتةب اف ة  وم
ي ةةيمن عةةا ل علةة  أ  ةةلب  دايةةب ال ل ةةلب )بةةيد ال ةةما(  وتةةةساق أ  ةةلب أايةةب ال ل ةةلب أيعةةا ، 
مةةةن قبيةةة  عمليةةةاا الة  يةةةز والة ةةةويق الة ليديةةةب، ء   ةةةد  عيةةةد  نةةةوع اةةةةنق   ةةةاملقأل ةةةةس الةةةيت 

ل املوجةة  لأل ةواق افعةةقيب تعةلل  عمومةا   س  ةةلب ء ةةاج ال ةةما اافةف  ي الدةةال يب اصةدو 
ااففةةب الةةيت تة ةة   فةةرتل بةةال يب  - والدامليةةب، ل  ةةت يةكفةة  القجةة   بيةة  املنة ةةاا املدمنةةب

أمول و    املورمل  القلي س لأل واع اللااجب  اا ال يمب األعل  املوج ةب ملدةا     يةز الدةا راا 
القعويةب  ةمدة  األ  ةلب   ة  (  وتة ة  الةن   2014)األو كةا  واامار املةكام  املعةزا، 

 وع اةنق    لاع ء ةاج البيمن وافلية  والةدواجن ةةو قلةاع ية ة  عةا ل  ات ةةمدا  الك يةف 
 (  UNCTAD, 2015aللعمالب الن اليب، ل  ت ي يمن القج  عل  األ  لب املةدلب  إ ارل املاايب )

معةاي  اجةماعيةب را ةمب وتعكق أ اط اا ةاج والة ةارل ةةذس ال المةب علة   ةوع اةةنق  -7
امل ةةا ب  اةةةذور حتةةد مةةن قةةدرل املةةقأل علةة  الةن ةة  وتفةةق  علي ةةا عبئةةا  مز وجةةا    ةةب  اةمةة   ةةت

وعةةةةب األجةةةةق   مةةةةا تعكةةةةق ةةةةةذس  ةاجيةةةةب وات ةةةةلالع  سعمةةةةال القعايةةةةب  ةةةة  املد األ  ةةةةلب اا ل
اجيةةب وا،ةةدماا  بةةعو اا مقتبلةةب  نةةوع اةةةنق  يمةةا يةعلةةق  الوبةةول ء  األبةةول اا ة األ ةةاط

وتك ةف البيا ةةاا  لةةا  اا ةةةا  مةةن الةفةةاوا  ةةت اةن ةةت مةةن  يةةا ات ةفةةاع  األرا ةةس واتلةمةةايف 
واملةةةدمالا الزراعيةةةب ومةةةدماا ااراةةةا  الزراعةةةس والوبةةةول ء  أ ةةةواق العمةةة  )من مةةةب األ ذيةةةب 

مةةن تلةةا (  و الةةةا ، عةةا ل مةةا تواجةة  املةةقأل ع بةةاا أ ةةرب UNCTAD, 2015a؛ 2011والزراعةةب، 
اليت يواج  ا القج ، مةا دةد مةن ءمكا ااةا اا ةاجيةب  وت ةاة  ل تق ة  ةةذا الةنمي الةدينامياا 
الةةيت تةةةكك  ل عمليةةب بةةن  ال ةةقار  امةة  األ ةةقل املعي ةةيب والةةيت حتةةد مةةن حتكةة  املةةقأل ل  مةة  

دةةة  األ ةةةقل املعي ةةةيب ول أولويةةةاا اا فةةةاق  ويعكةةةق ةةةةذا الةةةنمي أيعةةةا  أاةةةكات  أمةةةق  مةةةن الف
اةن ةةةاي ل  ةةةوق العمةةة ،  يةةةا يرت ةةةز  عةةةور املةةةقأل ل الوظةةةالف املةد يةةةب األجةةةق ول  ةةةاتا 
تعةمةةةد علةةة    ا ةةةب اليةةةد العاملةةةب  ةةة  املةةةاةقل )ال لةةةاع املةةةن  ( أو  يةةةا ي ةدةةةق  ور املةةةقأل علةةة  

 (  Unctad, 2015aامل ا ب ل األعمال األ قيب )الزراعب الة ليديب( )
 الة ارل حب    وع اةنقتفاوا آاار  ‘2‘ 

ت تن ةةق عةةن حتقيةةق الة ةةارل آاةةار ءًا يةةب أو  ةةلبيب وا ةةكب علةة  املةةقأل ل قلةةاع الزراعةةب   -8
 اآلاةار ختةلةف  ةةامةال  ااموعةاا الفقعيةةب مةن الن ةاا و لةةا   ة  الفدةة  ال لةاعس وأ ةةاط 

والةدينامياا الةيت تةةكك  ل اصابي  والزراعب و وع الرتتيباا ال المب  يما يةعلةق حبيةاال األرا ةس 
العالقةةاا  امةة  األ ةةقل املعي ةةيب  ول مع ةة  افةةاتا، يكةةويف تةةسا  حتقيةةق الة ةةارل علةة  املةةقأل  ا 
 ةةدين   ةةاملقأل  دةةفة ا م ةةة لكب ت ةةةفيد مةة ال  مةةن الةةوار اا ال ذاليةةب القميدةةب  نةي ةةب لةكقيةةق 

األ ذيةب الالامةب أل ةقاا )من مةب  الة ارل، و لا أليف املقأل ختد  جةزاا   بة ا  مةن  مل ةا ل ةقاا
(  ول الوقةةةةت  اتةةةة ،  كةةةةن أيف تةةةةؤ ي وار اا األ ذيةةةةب القميدةةةةب ء  2008األ ذيةةةةب والزراعةةةةب، 
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 يا ا ةنزا  املكا   العئيلب أبال  اليت حت   ا املقأل  وبف ا منة ا  ل ال لاع  ول الفلبت، 
 2001  حتقيةةق  ةةوق األرا  ةةت عةةامس ين ةةي مةةا يزيةةد علةة  الةةا   ةةاا األريةةا  ل اراعةةب األرا، أ 

ء  ا كماش ال عق اصلةس لةألرا وء  اافةا  الةدم  ل بةفو  املةزارعت الدة ار ل  2005و
(  و كةةةةةةن مال  ةةةةةةب ةةةةةةةذس اآلاةةةةةةار املةفاوتةةةةةةب للة ةةةةةةارل ل خمةلةةةةةةف 2008ال لةةةةةةاع )األو كةةةةةةةا ، 

يقتبي عا ل  ا اس حنو  ال لاعاا  وتوجد م   لا أ اط وا اةاا  كن متييزةا   ةو   الة ارل
ات ة الل الة اري الذي ينلوي عل  ايا ل  دب اا ةاج الزراعس الذي يباع عل  يةد املةزارعت  
وعةةا ل مةةا ينلةةوي علةة  الزراعةةب الك يفةةب والةمدةة  مةة  اتعةمةةا  علةة   ةةوع وا ةةد مةةن اصابةةي  

صابةي  األ ا ةيب  اا الن ديب، ولكنة  قةد ينلةوي أيعةا  علة  تنوية  الزراعةب والةكةول مةن اراعةب ا
ال يمةةب املنمفعةةب ء  ء ةةةاج ال ةةل  األ ا ةةيب  اا ال يمةةب األعلةة  )مةةن قبيةة  منة ةةاا الب ةةةنب(  
و ةذس األ ةاط آاةةار  كةن متييزةةا حب ةة   ةوع اةةةنق   ةنوية  الزراعةب وات ةةة الل الة ةاري، علةة  

أيف يلق ةا حتةدياا  بة ل وج  ا،دوة،  كن أيف يةيكا  قبا  جديدل للمقأل القيفيب،  مةا  كةن 
 ل وج  ا  

والةنوي  ل ا اس الدا راا من اصابي  الن ديب    الة ليديب، م  حتول ل اا ةةاج مةن  -9
اصابي  األ ا يب  اا ال يمب املنمفعب ء  ال ل  األ ا يب  اا ال يمب األعلة ، م ة  الفوا ة  

لن ةو   الزراعةب وتلةويق أ  ةلب  ة  وا،عةقاواا،   ةس  ةدع   بة   وبةف  و ةيلب مةن و ةال  ا
اراعيب م ةةدامب   ة  أيف تةداعياا ةةذس العمليةب حب ة   ةوع اةةنق ةةس تةداعياا  ة  مبااةقل  
 من ج ةب أو ، ءيف الدةناعاا الزراعيةب املوج ةب حنةو الةدةديق  كةن أيف تةو ق للن ةاا  ةقة عمة  

ا  ل ال لةةةاع املةةةن   جديةةدل وأ عةةة   وعةةةا ل مةةةا تكةةةويف األجةةةور أعلةةة  وظةةةقو  العمةةة  أقةةة  ءرةاقةةة
لة  يةةز املنة ةةاا الزراعيةةب، و لةةا  امل ار ةةب مةة  العديةةد مةةن ال لاعةةاا الزراعيةةب الة ليديةةب )من مةةب 

(  ومةن ج ةب اا يةب، Deere, 2005؛ Maertens and Swinnen, 2009؛ 2011األ ذيةب والزراعةب، 
الةعاقديةةةب، تلةةةق   ءيف ةةةةذس الدةةةناعاا وأاةةةكال  ال ةةة  اامةةةدا  املقتبلةةةب ةةةةا، مةةةن قبيةةة  الزراعةةةب

حتةةدياا تةةقتبي  نةةوع اةةةنق  أوت ، ءيف املةةقأل العاملةةب ل قلةةاع   يةةز املنة ةةاا ال ذاليةةب عةةا ل مةةا 
تُعةةزل ل األ  ةةلب الةةيت تعةمةةد علةة    ا ةةب اليةةد العاملةةب  ةة  املةةاةقل )م ةة  الة ليةةف(،  يةةا تكةةويف 

( تكةةويف املةةقأل معق ةةب  ةةقة تنميةةب امل ةةاراا دةةدو ل  ول  عةةمن ال لاعةةاا )م ةة  اراعةةب األاةةةار
ملبيةةداا اآل ةةاا و ةة   لةةا مةةن ال ةةقو  ا،لةةقل  وعةةالول علةة   لةةا،  علةة  الةةق   مةةن أيف ةةةذس 
الدةةناعاا قةةد تكةةويف ال ةةبي  الو يةةد أمةةا  املةةقأل القيفيةةب للكدةةول علةة  عمةة  ل ال لةةاع املةةن   

 ةة  ولك ةة  الةةدم  مةةن األجةةق الةةذي تةل ةةاس، عةةا ل مةةا تكةةويف األجةةور املد وعةةب منمفعةةب  وتة
بةةا راا اصابةةةي  الن ديةةب  ةةة  الة ليديةةةب، م ةة  األاةةةةار،   ةةةقو  مة لبةةب ل اا ةةةةاج والة ةةةويق، 
وةةةةس اةةةديدل الةةةةساق  الدةةةدماا ا،ارجيةةةب  وتةةةو ق  ةةةقة عمةةة   ةةة  م ةةةة قل ومنمفعةةةب األجةةةق، 
وعا ل ما يد   العمال  قيبب ات كماش ل اللل  من مالل تعق    لللةق   ول ا،ةةا ،  ينمةا 

يف ت ك  الزراعب الةعاقديب أ ال لةمكت ب ار املزارعةاا، قةد قلةق ةةذا النةوع مةن الة ةارل  كن أ
أيعةةةا   يناميةةةاا جديةةةدل ت ةةةة الل املةةةقأل، و ابةةةب عنةةةدما تعمةةة  املةةةقأل القيفيةةةب  ويف أجةةةق  امةةة  

 (  UNCTAD, 2015aأ قاا )
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 ةةب للةدةةديق، م ةة  الةةنب و كةن مال  ةةب أ ةةاط ثاالةةب ل اصابةةي  الن ديةب الة ليديةةب املوج -10
أو ال ةةةاي  ومةةةن الةلةةةوراا امللفةةةةب الةةةيت تنلةةةوي علةةة  تةةةداعياا جن ةةةا يب ةامةةةب، الةكةةةول  ا ةةةاس 
قلاعاا ال وق  اا اةو ل العاليب   قوا ةدا  دةد  ءعةا ل حتديةد موقع ةا ل قلةاع تدةديق أ ةواع 

العا يةةب )القال ةةب(  ال ةةاي والةةنب  اا اةةةو ل العاليةةب، و الةةةا    ةةس  دةةد  الةكةةول مةةن املنة ةةاا
ةقي ةةذا الةكةول  ةالةزامن مة  ات ة ةال حنةو  حنو منة ةاا مةن اللةقاا األول و ةل  مةمددةب  ًو
الزراعةةةب الةعاقديةةةب أو  ا ةةةاس أاةةةكال أمةةةق  مةةةن  ال ةةة  اامةةةدا  املن َّمةةةب  وتلةةةق  ةةةةذس العمليةةةب 

وي الةوجة  الة ةةاري حتةدياا أمةا  املةقأل   ةدر مةا تةةيس  ةا  قبةا  جديةدل    ةد ت ةاعد املةزارعت  
الذين ي ةفيدويف من   ولب الوبول ء  املدمالا وء  ابكاا الة ويق، ولكن ا ت دس عةا ل  
ب ار املزارعت الف قاا، لن  ي   املزارعاا ل األرا س ا ام يب  وم   لا،  كةن  ةذس العمليةب 

اا ةةةزين أو الة ةةةةار أو أيف تةةةةيس أمةةةا  املةةةقأل  قبةةةةا   بةةة ل اةةةقيلب أيف يةةةدع  املةع ةةةةدويف )أي  بةةةار 
البالعت  الة زلب( ءعا ل تن ي  ال ل لب  ويف تكةقار ال والة  النمليةب املسلو ةب   م ةةور و و  ةزو 
ال ل  املةمددب ي رتويف ويبيعويف أيعا  ال د  الةيت تكمةن وراا املنةةل الةذي يةداولو ة   و كةن 

 (  UNCTAD, 2014bفعلت )أيف يدبس متكت املقأل عندقا  دوريا  ل  قامل املور ين امل
ول قلةةةاع ء ةةةةاج األ ذيةةةب األ ا ةةةيب، ةنةةةاا ا ةةةاس حنةةةو ايةةةا ل ات ةةةة الل الة ةةةاري، مةةة   -11

الةكةةول مةةن مةةزارع الكفةةا  الدةة ق  ء  العمليةةاا الة اريةةب الكةةرب   وينلةةوي ةةةذا ات ةةاس علةة  
ميةة  األرا ةةةس    ةة  ء ةةةاج مك ةةف تعةمةةد اعةمةةا ا   بةة ا  علةة  املةةدمالا ا،ارجيةةب وي ةةةدعس  

و يما يةعلق  ن   املعق ب، ددى الةكول  الةوااي م  ات ة ال من املعق ب الة ليديب ء      ركيب 
ودميةةةب لوجةةة    ةةةوق امللكيةةةب ا ةةةةاج املعق ةةةب و  ةةةقةا  و كةةةن أيف يلةةةق  الةكةةةول  ا ةةةاس الزراعةةةب 

القيفيةب   عةا ل مةا تكةويف املةقأل  املوج ب حنو املزيد من ات ة الل الة اري حتدياا  ب ل أما  املةقأل
القيفيةةب أقةة    ةةا  مةةن القجةة   يمةةا يةعلةةق  الوبةةول ء  املةةوار  اا ةاجيةةب و ال ةةدرل علةة  الةن ةة  ل 
الزمةةايف واملكةةايف  و كةةن أيف ت ةةو  ةةةذس ال يةةو  ء   ةةد  عيةةد قةةدرل املةةقأل القيفيةةب علةة  ات ةةدماج 

عنةةدما ت ةة  األرا ةةس  كةةن أيف يةةؤ ي  كفةةاال ل  ال ةة  اامةةدا  اص ةةنب  وعةةالول علةة   لةةا، 
تو   امل ا اا املةا ب ا ةاج اصابي  الن ديب وء ةفاا اللةا   القكةس علة  تقتيبةاا افيةاال ء  
ا ةةةبعا  األ  ةةلب املةدةةلب  إ ةةةاج ال ةةذاا ال المةةب علةة  اراعةةب الكفةةا  الةةيت تعةةلل  ةةةا املةةقأل ل 

تكفة  حتةديا ال لةاع الة ليةدي ا ةةاج األ ذيةب  ال  األ يايف  وت  د من اختا  تدا   ا ةباقيب 
األ ا ةةيب علةة  حنةةو يقاعةةس املن ةةور اةن ةةاي ول ءمةةار عمليةةب تكةةويف اةةاملب لل ميةة  مةةن النا يةةب 

 اتجةماعيب  
  يا اا الة ارل والةنميب القيفيب املقاعيب لالعةباراا اةن ا يب ‘3‘ 

ز ر اة ةةةا ل قلةةةاع الزراعةةةب، ولكةةةن  كةةةن أيف توجةةةد الة ةةةارل  قبةةةا  لةمكةةةت املةةةقأل وتعزيةةة -12
 كن ا أيعا  أيف تعم  الةفاوتاا املوجو ل وال المب عل  أ اس  وع اةنق  وينب س اختا  تدا   
ا ةةةباقيب تكفةة  ا ةةةفا ل املةةقأل مةةن املزايةةا والفةةقة الةةيت يةيك ةةا الةكامةة  الة ةةاري  وقةةد ور ا ل 
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ا القلي يب عل  جا   العق   وت ةم  تفابي  الةدمال (1) را اا عدل ا لل  ةا األو كةا 
؛ د  ومقاعيةب لالعةبةةاراا اةن ةةا يبملةةدمالا اا ةةةاج تكةويف دةةد ل ا ةة ةةذس الةةةدمالا ءعا ةاا

وات ةةةةة مار ل الةكنولوجيةةةةةاا الةةةةيت ت ةةةةةاعد ل تةةةةةو   الوقةةةةت وتةةةةةو   العمالةةةةب والةةةةةيت ت ةةةةةة ي  
الزراعةةةس تنا ةةة  املةةةقأل  ت ةياجةةةاا املةةةقأل؛ وو ةةة    ةةة  للمعلومةةةاا ال ةةةوقيب ومةةةدماا ااراةةةا 

املزارعةةةةب واألعمةةةةال الة اريةةةةب الزراعيةةةةب ل املنةةةةامق القيفيةةةةب؛ وتعزيةةةةز الةعاو ياا/القا لةةةةاا الن ةةةةاليب؛ 
 وو   ملي ملنس ال قو  الد  ل تقتبي ارتباما  واي ا   الةدري  والةوجي   

قيفيةب  أوت ، وينب س أيف تة ق ال يا اا الة اريب عل  حنو وايق مة   يا ةاا الةنميةب ال -13
ينب س أيف ت م  ال يا اا الة اريب الزراعيب  الما  ت ييما  لألاق اةن اي مةن أجة  الوقةو  علة  
الةةةةةةسا اا املةفاوتةةةةةب علةةةةة  القجةةةةةال والن ةةةةةاا ل األريةةةةةا   اا يةةةةةا ، ء ا  ةةةةةايف مةةةةةن املةةةةةقجس أيف تةةةةةؤاق 

ال المةةب أبةةال   ةةت  اابةال اا الة اريةةب تةةسا ا   ةةلبيا  ل  ئةةاا  ةةعيفب دةد ل أو تعةةم  الف ةةول
األ نيةاا والف ةةقاا، ينب ةةس  ةةا أيف تةةةوم  تنفيةةذ عةد  مةةن الةةةدا   الةدةةكيكيب   علةة   ةةبي  امل ةةال، 
 كةةةةن و ةةةة  ملةةةةي ت ةةةةةمدا  مزارعةةةةس الكفةةةةا  الةةةةذين يةعق ةةةةويف لللةةةةق  ل املدةةةةا   اةديةةةةدل 

لةمكةةت بةة ار  لة  يةةز املنة ةةاا الزراعيةةب  وينب ةةس أيعةةا  ات ةةةفا ل مةةن ملةةي الزراعةةب الةعاقديةةب
املزارعةةةةاا  و كةةةةن أيف يةةةةؤ ي املةع ةةةةدويف )م ةةةة  امل ةةةةرتين ومدةةةةا   الة  يةةةةز اصليةةةةب(  ورا   فةةةةااا  
لةمكةةت املةةقأل القيفيةةب عةةن مقيةةق ةيكلةةب م ةةرتياا  علةة  حنةةو قةةد  بةةا  املزارعةةاا ومةةن مةةالل 

ويةة   وينب ةةس ت ةةدا الةةدع  ل  ةةال ااراةةا  الزراعةةس وتةةو   منة ةةاا تة ةة   ةةاةو ل وءتا ةةب الةم
لل للاا العامب أيف تةمذ ءجقاااا ا ةباقيب  يكلب افوا ز وامل بلاا اليت ت اعد ل تنفيةذ تلةا 
ااجةةقاااا أو ت ةةه عن ةةا  وأمةة ا ،  كةةن لعةةةد  مةةن األمةةق امل يةةسل لةي ةة  الة ةةارل أيف ت ةةةاعد ل 

ا علة  جا ة  العةق  مةن توجي  األموال حنو املبا راا اليت تقاعس اتعةباراا اةن ا يب، وت  يم
املعا لب املةعل ةب  الة ةارل  وعلة   ةبي  امل ةال،  كةن أيف ُت ةةمد  أمةوال املعو ةب مةن أجة  الة ةارل 
للة لةة  علةة  الع بةةاا الةةيت حتةةد مةةن قةةدرل املةةقأل القيفيةةب علةة  امل ةةار ب ل الة ةةارل الدوليةةب م ةةار ب 

 مفيدل  
 ةة   ا يةةب   يةةا ًةة  حت يةةق اتت ةةاق  و ةةدر اااةةارل أيعةةا  ء  أيف ال يا ةةب الة اريةةب -14

 ةةةةةةت ال يا ةةةةةةاا العامةةةةةةب ل خمةلةةةةةةف ااةةةةةةاتا   ال يا ةةةةةةاا الة اريةةةةةةب والزراعيةةةةةةب واتجةماعيةةةةةةب 
وال يا اا املةعل ب  العمالب وا يا   األ ا يب مة ا كب وحتةاج ء  الةن يق    ت  د مةن اتبةاع 

ق ، مةن قبية  تواية  امل ةؤولياا  امة  أل اام  للةددي لل يو  اةن ةا يب املةدةلب  ا ة  العة
األ ق املعي يب وأعباا القعايةب  ة  املةنا ةبب وات ة ةار ء   ةقة تنميةب امل ةاراا الة نيةب والةةدري   
ومةةةن ااجةةةقاااا الداعمةةةب الةةةيت ينب ةةةس أيف تدةةةا   ال يا ةةةب الة اريةةةب، ءتا ةةةب املزيةةةد مةةةن الوقةةةت 

ل اراا املقأل عةن مقيةق الةعلةي  والةةدري  للمقأل من مالل تو   مدماا عامب أ ع  والن و  
 (  UNCTAD, 2014aأاناا العم ؛ وو    وا ز  اريب تقاعس اتعةباراا اةن ا يب )

__________ 

 ;UNCTAD, 2011a; UNCTAD 2011b; UNCTAD, 2013; UNCTAD, 2014a; UNCTAD, 2014b ا  ةق (1)

UNCTAD and Enhanced Integrated Framework EIF, 2014; UNCTAD, 2015c   
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 أسئلة مطروحة للمناقشة  
  يةةةةف  كةةةةن للبلةةةةدايف الناميةةةةب أيف تكفةةةة  اتت ةةةةاق  ةةةةت  يا ةةةةااا الة اريةةةةب و يا ةةةةااا 

املةعل ةةةب  الةنميةةةب القيفيةةةب الةةةيت تفعةةةس ء   ةةةةالل ء اليةةةب تقاعةةةس املن ةةةور اةن ةةةاي وتكةةةويف 
 لب لل مي  من النا يب اتجةماعيب؟اام

 اختا ةةةا  ةةو يكةةويف  مةةا ةةةس الةةةدا   املدةةا بب املقاعيةةب لالعةبةةاراا اةن ةةا يب الةةيت ينب ةةس
 حتقيق الة ارل الزراعيب اامال  لل مي  من النا يب اتجةماعيب؟

  ،مةةةا ةةةةس الةةةةداعياا اةن ةةةا يب لال ةةةة الل الة ةةةاري للزراعةةةب وتنويةةة  الن ةةةاط الزراعةةةس
و يف  كن املواا ب  ت مدا  خمةلف الفئاا وال لاعاا )الكفا  م ا   ات ة الل 

 ب م ا   ال لاعاا    الة ليديب، وما ء   لا(؟الزراعس، وال لاعاا الة ليدي
  ل معةةة  قعةةةايا ات ةةةةدامب امللكةةةب، حتةةةول الرت يةةةز  ا ةةةاس ا ةةةةيعامل الةكةةةاليف البيئيةةةب

والبكةا عةةن م ةةار جديةةد لالقةدةةا  األمعةةق   مةةا ةةةس الةكةةدياا امللقو ةةب والفةةقة 
 املةا ب أما  املقأل؟

 التصنيع -ثانياا  
لدور املقأل ل قلاع الةدةني  املوجملة  حنةو الةدةديق  ويعةق ، مةن يق  ل ةذا الفقع حتلي   -15

مةةالل ت ةةدا أم لةةب قلقيةةب، الفةةقة الةةيت أتا  ةةا تو ةة  ال لةةاع ال ةةال  علةة  أ ةةاس الة ةةارل أمةةا  
 املقأل،  ما يعق  الع باا اليت ت تزال تعرت  ا 

 تأنيث العمل  )أ( 
البلدايف الناميب منةذ ال ةةيناا ومةا  عةدةا أ   اعةما   يا اا موج ب حنو الةدديق ل  -16

ء  تن ةة  أعةةدا   بةة ل مةةن العةةامالا ء  قلةةاع اا ةةةاج الدةةناعس الةةذي يعةمةةد علةة  ات ةةةمدا  
(  UNCTAD, 2014Cالك يةةةف لليةةةد العاملةةةب، ويُعةةةق  ةةةةذا الةكةةةوملل   ا ةةة   تس يةةةا العمةةة   )

ويةةب علةة  مكا ةةسل العمةة   ةةدت  مةةن وتعةمةةد الدةةناعاا الك يفةةب العمالةةب الةةيت تواجةة  منا  ةةب  وليةةب ق
اتعةما  عل  امل اراا أو األبول  و الةا ، يُعز  ةذا ات ةمدا     امل بوق للمقأل ل قلةاع 
اا ةةةةاج املوجةةة  حنةةةو الةدةةةديق ء  املنا  ةةةب الدوليةةةب ال ةةةديدل الةةةيت ا ةةةةوجبت ا ةةةةمدا  يةةةد عاملةةةب 

جةةةو  عالقةةةب ءًا يةةةب  ةةةت  دةةةب  رميدةةةب ،فةةةمن الةكةةةاليف   الفعةةة ، أابةةةةت ء ةةةد  الدرا ةةةاا و 
 ,Wood, 1991; Joekesالدناعاا األ ا يب من الدا راا و  بب وجةو  املةقأل ل ال ةول العاملةب )

1995; Seguino, 1997 and 2000 ) 
والفدةةة  امل ةةةه  ةةةت اةن ةةةت ظةةةاةقل مةف ةةةيب ل ايةةة  املنةةةامق وت ةةةرتيف عةةةا ل  ف ةةةواا  -17

 عمة  القجة     (  وعا ل ما تؤ ي املفاةي  املمةلفةب ل UN-Women, 2015aجن ا يب ل األجور )
و عم  املقأل  ء  عزل املقأل ل الدناعاا اليت تعةمد عل  ات ةمدا  الك يف لليد العاملب، من 
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قبي  بناعاا املال ق والن يل واملعةداا االكرتو يةب ا،فيفةب واللعة ، ل  ةت يعمة  القجة  ل 
مدا  الك يف للعمالب املاةقل ولقأس املةال  و ةالن ق ء  اافةا  ال لاعاا اليت تعةمد عل  ات ة

م ةةةةو  م ةةةاراا املةةةقأل وتعلهتم ةةةا وقةةةدراا اصةةةدو ل علةةة  الةن ةةة  وا ة ارةةةةا ء  الوقةةةت الةةةالا ، مةةةن 
ةةةمت ال والةةة  النمليةةةب  ةةةب  وعةةةالول  علةةة   لةةةا، ر مل األرجةةةس أيف ت بةةة  املةةةقأل أاةةةكال العمةةة  ا  مل

املةةةةةقأل العاملةةةةةب املليعةةةةةب واملنا ةةةةةبب للعمةةةةة  املةكةةةةةقر واملفدملةةةةةة   ال المةةةةةب علةةةةة   ةةةةةوع اةةةةةةنق بةةةةةورل
(UNCTAD, 2014c ، ؛ 2013؛ البنا الدوCaraway ،2007 و ةي ةب  لةذلا، تواجة  املةقأل  )

 دةةال  أ  يةةا  ورأ ةةيا ز  دةة  أ  ةةس   ةةب  الةوايةة   ةة  املةكةةا   للقجةةال والن ةةاا ل خمةلةةف امل ةةن 
لقجال ل قمب ا ق  الةوظيفس وتق هتةز الن ةاا ل أ ةف  ا ةق   والوظالف؛ و د  رأ س   ب  تق هتز ا

وي كِّ  الفد  ال ال  عل   وع اةنق  ببا  من األ ةبامل القلي ةيب للف ةول ل األجةور  ةت املةقأل 
والقجةة ، أي اتمةةةال  ل األجةةق الةةذي يةل ةةاس  ةة  مةةن القجةة  واملةةقأل عةةن وظةةالف ثاالةةب  وقةةد 

ج و ةا القاميب ء  ات دماج ل  ال   ال يمةب العامليةب، اتبةاع تعمملدا اق اا عديدل، ل ءمار 
ا ةةةرتاتي يب مز وجةةةب ت ةةةو  علةةة  ا ةةةةمدا  قةةةول عاملةةةب   ةةةاليب ت متلةةةا  ةةةو  قةةةدرل دةةةدو ل علةةة  
الةفاو  من ج ب أو ، وعد  ب   من العمال الدالمت  وي امل ةاراا العاليةب الةذين ية ا ةويف 

ل، مةةن ج ةةب اا يةةب  وقةةد ككةةت ةةةذس ات ةةرتاتي يب لل ةةق اا أجةةورا  أعلةة ، وةةة  عةةا ل  مةةن القجةةا
 فةةةمن تكاليف ةةةا املةدةةةلب  ةةةاألجور و ةةة  املةدةةةلب  ةةةاألجور علةةة   ةةةد  ةةةواا، مةةةن قبيةةة  الةةةةسمت 
اتجةمةةةاعس وات ةةةةك اقاا األمةةةق ،  مةةةةا ككةةةت  ةةةا  ةةةالةكيف مةةةة  الللةةة  املة ةةة  و الو ةةةةاا 

علة   لةا ل  ل ةلب قيمةب قلةاع الب ةةنب ل   الةزامااا ل وقت قد   و كةن الع ةور علة  أم لةب
ايلس وجنومل أ قي يا  يا ت ك  املقأل اةزا القلي س مةن ال ةول العاملةب املق ةب و  ة  القجة  اةةزا 

(، ول بةةناعب املال ةةق ل امل ةةقمل،  يةةا Barrientos, 2001القلي ةةس مةةن ال ةةول العاملةةب الدالمةةب )
الدةةةةناعب العامليةةةةب للمال ةةةةق   ةةةةك  مةزايةةةةد علةةةة  تعةمةةةةد ال ةةةةق اا الةةةةيت ت ةةةةع  ء  امل ةةةةار ب ل 

(  و ةةةةعيا  لةعزيةةةةز قةةةةةدراا Rossi, 2011ا ةةةةةمدا  قةةةةول عاملةةةةب مق ةةةةب ومؤقةةةةةب ل مع ةةةة  األ يةةةةايف )
الةنا  يب، تعةمد ال ق اا أيعا    ك  مةزايد عل  العاملت ا لالقا  من مناا  ، ومع م ة  مةن 

اا ارل وتكةاليف األجةور ودةوِّل جةزاا  مةن الن اا    ةذا ااجةقاا ي ةمس لل ةق ب  فةمن تكةاليف 
 الةكاليف الة  يليب )م   الك ق اا والةد ئب( عل   اة  العمال 

وظيفةب ل قلةاع املال ةق ل الفةرتل  15 000وا دا مد   ق تو ةعا  ا ةة ناليا   نكةو  -18
، مةةا أ   ء  ايةةا ل قيمةةب بةةا رااا  ةةس  ق مةةن العةةعف،  يةةا ارتفعةةت 2003ء   1997مةةن 
(  وو ملةةق ةةةذا النمةةو ال ةةقي  2008مليةةويف  وتر )األو كةةةا ،  500مليةةويف  وتر ء   200ن مةة

ل املالةةب مةةن الوظةةالف الةةيت    80ل قلةةاع املال ةةق  ةةقة عمةة  للن ةةاا،  لةةا أيف مةةا يزيةةد عةةن 
ء ةةةداا ا اةةة لة ا   ةةةاا   ةةة  أيف املزايةةةا املقتبلةةةب ةةةةذس الوظةةةالف  ا ةةةت دةةةدو ل جةةةدا  مةةةن  يةةةا 

 ( 2008من الوظيفس وآ اق الرتقملس )األو كةا ، النوعيب واأل
وأ   قةقار مةةنس لي ةةوتو أ عةةليب الوبةةول ء   ةوق الوتيةةاا املةكةةدل األمقيكيةةب لوجةة   -19

قا ويف النمو والفقة ل أ قي يا  ورا  ءًا يا  ل ء داى  قة العم  والةمكت اتقةدةا ي للمةقأل، 
(  و مةا ةةو ال ةسيف ل العديةد مةن البلةدايف 2012كةةا ، لا ي ةم  املةقأل  ة  املةاةقل   ةبيا  )األو 



TD/B/C.I/EM.8/2 

GE.16-04065 10 

الناميةةةب األمةةةق  الةةةيت تدةةةدملر املال ةةةق، ي ةةة   ال لةةةاع تواجةةةدا    يفةةةا  للمةةةقأل،  يةةةا تبلةةة    ةةةبب 
ل املالةةب مةةن ال ةةول العاملةةب  وُي ةةة مد  مع ةة   98العمالةةب الن ةةاليب ل  عةةمن أجةةزاا ةةةذا ال لةةاع 
فةةةقل الكامةةة ، وعةةةا ل مةةةا حُتةةةرت  اف ةةةوق األ ا ةةةيب العمةةةال لوجةةة  ع ةةةو   المةةةب وعلةةة  أ ةةةاس الة

للعمةةال ل ةةةذا ال لةةاع  وتُةةو َّق ا،ةةدماا الدةةكيب  ااةةايف  امةة  مبةةاي الو ةةدل الدةةناعيب  ومةة  
ةةة  الدةةةا راا أوجةةةد  ةةةقة عمةةة  للمةةةقأل،  إ ةةة  أ   أيعةةةا  ء  ظ ةةةور أ ةةةاط   لةةةا، ر ةةة  أيف تو هت

 علة   ةبي  امل ةال، ر ة  أيف املقتبةاا  ( 2014جديدل من أوج  الةفاوا والعةعف )األو كةةا ، 
حُتد  عل  أ اس  د أ ىن قا وي لألجور،  إأا ت   منمفعب  ال يمب اف ي يةب  و ةذا ال ةب ، 
يدةةةع  علةةة  العمةةةال ت ليةةةب ا ةياجةةةاا  األ ا ةةةيب أو حت يةةةق و ةةةوراا مةةةن أجةةة   ةةةدا أعمةةةا   

 ي ةةا  ةةقة تنميةةب امل ةةاراا والرتقةةس الة اريةةب افةةقل  وعةةا ل مةةا تعةةلل  املةةقأل ل ةةا َّ مةكةةقرل تكةةويف 
الوظيفس ددو ل   ويعه ةذا أيف املقأل اليت تن ي ل قلاع املال ةق  ةة د بةعو ب ل الةكةول ء  
قلاعاا أمق  أو  دا   اط جديد ل  ال وقوع بدمب  اريب  ةي ةب ت ة هت ال ةقوط الةوار ل ل 

 ( 2012كةا ، قا ويف النمو والفقة ل أ قي يا عل   بي  امل ال )األو 
 المرأة بوصفها منتجاا صغيراا  )ب( 

تن ي املةقأل أيعةا   منة ةب بة  ل و دةا بب م ةقوع تعمة  ا لالقةا  مةن البيةت ل ء ةةاج  -20
مةةوا َّ مةةن قبيةة  منة ةةاا افةةق  اليدويةةب واملال ةةق واأل ذيةةب  ومةةن مدةةال  ةةةذس امل ةةاري  أأةةا 

(  Kabeer, 2000 موج ةةب ل ةةد القمةةق  ) اا رأس مةةال  ةةئي  وء ةاجيةةب مةد يةةب، وتكةةويف عةةا ل  
وتواجةة  املةةقأل املنة ةةب قيةةو ا  ةيكليةةب ، ت ةةم  ددو يةةب  ةةقة افدةةول علةة  رأس املةةال واملعلومةةاا 
ال وقيب وعد  ءملام ا  ال ؤويف املاليب و    الةدري  الة ه والة اري  و ة  ةةذس العوامة  تةفةاق  

مةةا تنمةةو امل ةةاري  الةةيت تةةديقةا امةةقأل  ن ةةق  لةةسا،    ةةب  أعبةةاا القعايةةب املنزليةةب ال  يلةةب  لةةذا عةةا ل  
(  و ذا ال ب ، عا ل  ما Kabeer, 2000وتكويف عموما  أق  رحبيب من امل اري  اليت يقأ  ا رج  )

تكةةويف تةةداعياا حتقيةةق الة ةةارل  ةة  وا ةةكب ل  الةةب املنة ةةت مةةن الن ةةاا   ب ةةدر مةةا يةةةيس حتقيةةق 
افةةةةقل للوبةةةةول ء  أ ةةةةواق جديةةةةدل للةدةةةةديق وايةةةةا ل الة ةةةةارل  قبةةةةا  أمةةةةا  بةةةةا باا األعمةةةةال 

ةةةة   ءيةةةقا اان، ينلةةةوي حتقيةةةق الة ةةةارل ل مع ةةة  األ يةةةايف علةةة  ايةةةا ل الةكةةةةالا ل ال لةةةاع وتو هت
ال ةةق اا الكةةرب  أبةةال   وت تةةرتا ةةةذس ال يةةو   ةةو   ةةال  ةةيق أمةةا  امل ةةاري  املةناةيةةب الدةة ق 

 وامل اري  الد ق  اليت متلك ا/تديقةا   اا  

ةة  الة ةةارل و ا  ةةا ل  -21 وت  ةةد مةةن اختةةا  تةةدا   ةيكليةةب لعةةمايف ا ةةةفا ل املةةقأل مةةن تو هت
مواج ب الةكدياا اليت تعرت ة ا ل قلةاع الةدةني   وقةد أوجةز األو كةةا  الةةدمالا القلي ةيب ل 

  وت م  ةذس الةدمالا عد ا  من  اتا ال يا ب العامةب، (2) را ات  عن الة ارل و وع اةنق
تة ةةةاوا  لةةةاق ال يا ةةةب الة اريةةةب ء   ةةةد  عيةةةد    ةةةس ت ةةةم  تنويةةة  األ ةةةواق؛ وات ةةةة مار ل و 

م ةةاري  األعمةةال افةةقل الدةة ق  الةةيت  كةةن أيف تةةةيس للمةةقأل القيفيةةب، علةة   ةةبي  امل ةةال،  ةةاتا 
للن ةةةةاط مةةةةارج املزرعةةةةب؛ وتق يةةةةز الةةةةةدمالا  ا ةةةةاس تعزيةةةةز  ةةةةقة ا ةةةةةفا ل املةةةةقأل مةةةةن رأس املةةةةال 

__________ 

   2015c، و2014d، و2014b، و2014a، و2013، و2012، و2011b، وUNCTAD 2011aا  ق  (2)
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يف وال ةةةبكاا ال المةةةب واملعق ةةةب الةكنولوجيةةةب لزيةةةا ل اا ةاجيةةةب والعالةةةداا؛ وتنويةةة  قاعةةةدل واتلةمةةةا
الدةةا راا عةةن مقيةةق ت ةة ي  الدةةناعاا الةةيت تنلةةوي علةة  ميةةزل   ةةبيب وا ةةةكداى  موعةةاا 
بةةةناعيب؛ وء  ةةةاا   ةةة  فمايةةةب العالمةةةاا الة اريةةةب ل قلةةةاع افةةةق  اليدويةةةب؛ وء  ةةةاا را لةةةاا 

  تعزيز قول الةفاو  اةماعس؛ وو    قامل تةدري  مةن أجة  حتفيةز تن هتة  عماليب   اليب من أج
املةقأل أ  يةا  ورأ ةيا   وأمة ا ، ينب ةس للبلةدايف أيف ت ةةفيد مةن أوجة  املقو ةب الةيت تةن  علي ةا اتفاقةةاا 
الة ارل وات ة مار من أج  الةمفيف مةن أوجة  الةفةاوا  ةت اةن ةت ومةن املمةامق ال المةب ل 

 ي  قلاع الةدن
 أسئلة مطروحة للمناقشة  

  مةةا ةةةس الةةةدا   الواجةة  اختا ةةةا مةةن أجةة  حتفيةةز تن هتةة  املةةقأل أ  يةةا  ورأ ةةيا   امةة  قلةةاع
 ل األجور  ت اةن ت؟ الف ولالةدني  وتعييق 

  ت ةةكداى  موعةاا بةناعيب ل البلةدايف الناميةب مةن أجة   املةا ةبما ةس اامكا ةاا
 تنوي  قلاع الةدني  وتو يع ؟ وما ةس تداعياا  لا عل  اةن ت؟

 الخدمات -ثالثاا  
 يةزا  ةةالال  لزيةا ل  ةقة العمة   وي ةك ،  فعة   ل العةا  النةامس يةيس قلاع ا،دماا -22

تدةةةةاتا، مدةةةةدرا  ثكنةةةةا  لالرت ةةةةاا   ةةةةدرل الة ةةةةد  اصةةةةقا ل  ةةةةال تكنولوجيةةةةاا املعلومةةةةاا وات
اتقةدةةةا  علةةة  ء ةةةا ب ال يمةةةب ل  ةةةال الدةةةا راا  ومةةة   لةةةا،  كمةةةا ةةةةو ال ةةةسيف  الن ةةةبب ء  
اةوا ةةةة  األمةةةةق  للة ةةةةارل و ةةةةوع اةةةةةنق،  ةةةةإيف العالقةةةةب  ةةةةت  ةةةةوع اةةةةةنق والةنميةةةةب والة ةةةةارل ل 

قةدا يب واتجةماعيب ولل ياقاا ا،دماا ةس عالقب مع دل وتةلل    ما   قي ا  للدينامياا ات
 ال لقيب   يب تدمي   يا اا تع ِّ  ءمكا اا الةنميب اتقةدا يب وت    امل اوال  ت اةن ت  

وقلةةاع ا،ةةدماا ةةةو مدةةدر ةةةا  لفةةقة العمةة  ل العةةا  النةةامس، و ابةةب  الن ةةبب ء   -23
ملالب من ال ةول العاملةب، ل ا 39.4 ايف قلاع ا،دماا ي ةمد    بب   2013الن اا   فس عا  

ل املالةةب( )من مةةب العمةة   23ل املالةةب( وقلةةاع الدةةناعب ) 37.6مة ةةاواا   ةةذلا قلةةاع الزراعةةب )
،  ل ةةةت   ةةةبب ال ةةةول العاملةةةب الن ةةةاليب امل ةةةةمدمب ل قلةةةاع 2012(  ول عةةةا  2015الدوليةةةب، 
الن ةةةاليب امل ةةةةمدمب ل  ل املالةةةب، وةةةةو رقةةة  ية ةةةاوا الن ةةةبب املئويةةةب لل ةةةول العاملةةةب 47ا،ةةةدماا 

الةدةةني ، وقةةد  ةة لت معةةدتا ا ةةةمدا  ال ةةول العاملةةب الن ةةاليب ل قلةةاع ا،ةةدماا  ةةوا  ملةةق ا  
 ( 2012عل  مق ال نت و لا عل  الق   من الةفاوتاا ااقليميب ا امب )من مةب العمة  الدوليةب، 

ا  ء ةةةا يب للعمةةة  و  ةةة  وي ةةةك  حتقيةةةق الة ةةةارل ل ا،ةةةدماا مدةةةدرا  ثكنةةةا  يةةةو ق للن ةةةاا  قبةةة
، 4و 1الدم   وعالول  عل   لا، ابت أيف الة ارل ل ا،دماا، و ابب من مالل األ لو ت 

تو ق مزايا مابب للن اا، م ال  مةن مةالل مقا ةز اتتدةاتا ا اتفيةب وا،ةدماا األمةق  ال المةب 
  ال ةةةفق ء  تكنولوجيةةةاا املعلومةةةاا واتتدةةةاتا، و ةةةذلا مةةةن مةةةالل تعزيةةةز ال ةةةدرل علةةة علةةة 
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(   ة  أيف حتقيةق الة ةارل UNCTAD, 2004األ ةواق ا،ارجيةب ء ا أُتيكةت الفقبةب وتةو ملق الللة  )
ل ا،دماا ت يؤ ي   ك  تل الس ء  حت ت النةالل الةيت تةك ةق للمةقأل   ةال  قاا ل األجةور 

 ةةاس  ةةوع ت تةةزال قالمةةب ل قلةةاع ا،ةةدماا، واةةب مؤاةةقاا تةةدل علةة   زلةةب  ةةوق العمةة  علةة  أ
اةةةنق  امةة  ال لاعةةاا و يمةةا  ين ةةا، وةةةس  زلةةب  البةةا  مةةا حتيةة  املةةقأل ء  األ وار  اا األجةةق 
املةةةةةنمفمن و اا ال يمةةةةةب املعةةةةةا ب املنمفعةةةةةب أو حت ةةةةةقةا ل ا،ةةةةةدماا  ةةةةة  املن مةةةةةب والدةةةةة  ل 

(UNCTAD, 2014b؛ وUNCTAD 2013 وعةةةةةالول  علةةةةة   لةةةةةا، تة ةةةةة  أ ةةةةةواع ا،ةةةةةدماا الةةةةةيت  )
قأل  األ يب   ق   أيف ا ةمدا  املقأل ل ا،دماا  اا امل ةاراا املةو ةلب/العاليب  كةن ت دم ا امل

أيف ي ةةةةةاعد ل متكين ةةةةةا مةةةةةن النةةةةةا يةت اتقةدةةةةةا يب واتجةماعيةةةةةب،  ةةةةةإيف   ةةةةةام ا ل ا،ةةةةةدماا 
منمفعةةةب اا ةاجيةةةب و اا اامكا يةةةاا اصةةةدو ل مةةةن  يةةةا تةةةقا   رأس املةةةال وامل ةةةاراا، م ةةةة  

ل وا،ةةةةدماا ال مدةةةةيب وااةمعيةةةةب، دةةةةدمل مةةةةن  ةةةةقة اترت ةةةةاا  ةةةةاملقأل اجةماعيةةةةا  الة ةةةةارل الدةةةة   
 واقةدا يا  

العمالةةة تات المهةةارات العاليةةة عةةل قطةةاع الخةةدمات: الفةةر  المتاحةةة أمةةا  المةةرأة والقيةةود  )أ( 
 التل ال تزال تعترضها

الع ةةو  املا ةةيب أتةةا  الة ةةد  اصةةقا ل  ةةال تكنولوجيةةاا املعلومةةاا واتتدةةاتا مةةالل  -24
 قبةةةا  جديةةةدل ةاللةةةب للة ةةةارل ل ا،ةةةدماا الةةةيت  ةةةايف يُعة ةةةد ل املا ةةةس أأةةةا  ةةة  قا لةةةب للةةةةداول  

اا املعلومةةاا واتتدةةاتا ةةةس وعةةالول  علةة   لةةا، يةةق  ااةمةة  اا ةةالس الةةدو  أيف تكنولوجيةة
واقةدةةةا يا  )البنةةةا  عالةةةب للنمةةةو اتقةدةةةا ي وحت ةةةت أ اا ا،ةةةدماا ومتكةةةت املةةةقأل اجةماعيةةةا   أ ال

(  وال ؤال امللقو  ةو ما ء ا  ايف ةذا ات ة ار املذة  لةكنولوجياا املعلوماا 2016الدو ، 
واتتدةةاتا، ومةةا يةيكةة  مةةن ءمكا ةةاا جديةةدل ل  ةةال الة ةةارل ل ا،ةةدماا، قةةد عةةا   املنفعةةب 

الةمييز ال ال   عل  املقأل من  يا ايا ل  قة  دو ا عل  وظالف  اا جو ل عاليب وافد من
 عل   وع اةنق ومتكين ا اتقةدا ي 

وت   األ لب ء  أيف تو   ا،دماا ال ا لب للةدديق عزا  قة ا ةمدا  املقأل، و ابب  -25
 ,.Mitter et alل قلاع تكنولوجيا املعلوماا، ل  لةدايف م ة  اايكةا والفلبةت واملك ةيا وا نةد )

2004; Prasad and Sreedevi, 2007) وتبةةت الدرا ةةاا أيف  ةةقة العمةة  ل قلةةاع تكنولوجيةةا  
( و كةن 2016املعلوماا  ا ت ل تعييق الف واا ل األجور  ت اةن ةت )البنةا الةدو ، 

(  ومة   لةا،  ةدر اااةارل ء  أ ةة  Rendall, 2010أيف ت ةاعد ل تعزيةز امليةزاا الن ةبيب للمةقأل )
 ت اةن ةت  ةدى ل  ةاتا معينةب  ةي ةب حت ةن عل  الق   من أيف ت ل  الف ول ل األجور 

القاتةة  املةةد وع للمةةقأل، واةةك   الةةةا  تلةةورا  جةةديقا   الرت يةة ،   ةةد  دةة  ل  ةةاتا أمةةق  
 ةي ةةب الرتاجةة  الكبةة  ل األجةةق الةةذي يةل ةةاس القجةة  م ار ةةب  ةةاألجق الةةذي تةل ةةاس املةةقألز و لبيعةةب 

(    ةةةذا UN-Women, 2015a ةةة  تلةةةور ءًةةةا  )افةةةال، ت  كةةةن الن ةةةق ء  ةةةةذا الرتاجةةة  علةةة  أ
دةةةدى عةةةا ل ل وقةةةت األامةةةاا اتقةدةةةا يب الةةةيت ت ةةةرتيف  ارتفةةةاع معةةةدتا البلالةةةب وتقاجةةة   فةةةو  

يةةةب امل ةةةاراا ل قلةةةاع ا،ةةةدماا،   ا ةةةاا العمةةةال  وتبةةةت الدرا ةةةاا أ ةةة   ةةةو ل الوظةةةالف عال
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   ةبي  امل ةال، ترت ةز املةقأل عةا ل يزال ةناا  د  ومتييز قالمايف علة  أ ةاس  ةوع اةةنق  وعلة ت
ل األ وار  اا ال يمةةةب املنمفعةةةب مةةةن قبيةةة  ء مةةةال البيا ةةةاا و  يزةةةةا، ل  ةةةت ي ةةةيمن القجةةة  

(   فةةس ا نةةد، ر ةة  أيف UNCTAD, 2014cعلةة  الوظةةالف  اا ال يمةةب العاليةةب مةةن قبيةة  الرب ةةب )
ملةدةةةةلب  ات ةةةةةعا ب  املدةةةةا ر ل املالةةةةب مةةةةن ال ةةةةول العاملةةةةب ل ا،ةةةةدماا ا 50املةةةةقأل ت ةةةةك  حنةةةةو 

ا،ارجيةةةةب ل األعمةةةةال الة اريةةةةب، ت مت ةةةة  املةةةةقأل  ةةةةو  ر ةةةة  العةةةةاملت ل  ةةةةال تلةةةةويق الرب يةةةةاا 
(UNCTAD, 2014cو ةةةةتمل  ا  ةةةةا  ) ( أيف املةةةةقأل العاملةةةةب ل قلةةةةاع ا،ةةةةدماا ل 2009و ن ةةةةال )

ل املالةب مةن األجةق املةد وع  75ا ند، واملةعلمب تعليما  عاليا ، ت تزال تك   أجقا  ت      و  
يةةةيس  للقجة  الةةذي  لةة  م ةةةو  تعلةةي  ثةةااال ، مةةا يةةو س  ةةسيف النمةةو ل  ةةال الة ةةارل ل ا،ةةدماا

 مقأل، لكن  يعو  لنفعب أ رب عل  القج   الةس يد  قبا  ء ا يب لل

 المهارات ةالمتدني المنظمةالمرأة والتجارة عل الخدمات غير  )باء( 
أتةا  حتقيةق ال ةفق وتن ةة  األاةماة عةرب افةةدو  أيعةا   ةقة عمةة  جديةدل للعمةال مةةن  -26

ةامةا  للعملةب  وي امل اراا املةد يب ل البلدايف الناميةب  و كةن ل لةاع ال ةيا ب أيف ي ةك  مدةدرا  
األجنبيةةب، و ابةةب ل البلةةدايف الناميةةب وأقةة  البلةةدايف  ةةوا ،  مةةا  كةةن أيف يةةو ق  ةةقة عمةة  ألعةةدا   

ومةن مةالل  ب ل من العمال    امل قل ودفز عل  اصا  ب عل  املوار  اللبيعيب والرتاى ال  ةال  
يب ات ةفا ل من مدا ر  م  مةا  العمالب املبااقل و   املبااقل، يةيس قلاع ال يا ب للمقأل ءمكا 

(  ول 2012؛ من مب ال يا ب العامليب، UNCTAD, 2011b ا ت  ةةو ق  ا لوت ةذا ال لاع )
أ  ةةةةةوت، البلةةةةةد الةةةةةذي يعةمةةةةةد اعةمةةةةةا ا   بةةةةة ا  علةةةةة  عالةةةةةداا الدةةةةةا راا مةةةةةن قلةةةةةاع الدةةةةةناعاا 

اع ال ةةيا ب  ةةوا   ةةقيعا  ات ةةةمقاجيب و يةة  ء  اتعةمةةا  علةة  ال ةةو  العاملةةب القجاليةةب، ي ةة د قلةة
ويةةةةيس للمةةةقأل  ةةةقة عمةةة  جديةةةدل  ور ةةة  أيف ةةةةذا ال لةةةاع يوظةةةف  األ ةةةاس عمةةةات  مةةةن  وي 
امل ةةةةةاراا املةد يةةةةةب، يةةةةةةيس للمةةةةةقأل  قبةةةةةب ات ة ةةةةةال مةةةةةن ال لةةةةةاع  ةةةةة  املةةةةةن   ء  ال لةةةةةاع املةةةةةن   

(UNCTAD, 2013و امل  ، وجد األو كةا  ل  الب  وتايف أيفمل تو   قلاع ال يا ب  ) وت  يما ،
أ  ةةلب ال ةةيا ب وال ةةيا ب البيئيةةب ااةمعيةةب، يةةةيس  ةةقة عمةة  لعةةد   بةة  مةةن الن ةةاا و كةةن أيف 
يؤ ي   ورا   فااا  ل  ال افد مةن الف ةق وتعزيةز الةرتاى ال  ةال واايةب البيئةب ل املنةامق القيفيةب  

(UNCTAD, 2011a  ) 
قلةةةاع ال ةةةيا ب، ت تةةةزال املةةةقأل تعةةةاي مةةةن ددو يةةةب  ور ةةة  الفةةةقة اةديةةةدل الةةةيت يةيك ةةةا -27

ءمكا يةةةةةب الوبةةةةةول ء  املنابةةةةة  املقتفعةةةةةب األجةةةةةق والعمةةةةة  ل ال لاعةةةةةاا الفقعيةةةةةب األ  ةةةةةق ء رارا  
للمةةدامي    ةةةاملقجس أيف تن ةةةي املةةةقأل ل الوظةةةالف املةد يةةةب امل ةةةاراا،  ةةةسيف تعمةةة   دةةةفب موظةةةف 

(  ومةةةةن UNCTAD, 2011bل ل ملعةةةة  )ا ةةةةة بال أو موظةةةةف   ا ةةةةب ل أ ةةةةد الفنةةةةا ق أو  ةةةةا 
املةةةقجس أيعةةةا  أيف تعمةةة  املةةةقأل ل وظةةةالف مؤقةةةةب أو  ةةة  ركيةةةب، مةةةا ًعل ةةةا أ  ةةةق عق ةةةب لة لةةة  
املةةدامي   و وجةةة  أعةةة ، لي ةةةت ااةمعةةاا اصليةةةب ةةةةس الةةةيت  ةةةه اةةار ال يمةةةب الةةةيت يولةةةدةا قلةةةاع 

 اا الكرب  لةن ي  الق الا ال ةيا يب ال يا ب الذي تؤ ي  ي  املقأل  ورا   اراا ،    أ  لب ال ق 
والو لاا العاملت ل املكات ، وةس أ  لب ت تزال ختعة   يمنةب القجةال  امة  البلةد ومارجة   
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ل املالةةةةب   ةةةةي مةةةةن أ ةةةةرب اةةةةق اا تن ةةةةي   2ووجةةةةدا  را ةةةةب عةةةةن قلةةةةاع ال ةةةةيا ب ل  ينيةةةةا أيف 
ق ب، متلك ةةا أو تةةديقةا امةةقأل اةة 31الةةق الا ال ةةيا يب وأ  قةةةا حت ي ةةا  لألر ةةا ، البةةال  عةةد ةا 

(Christian et al., 2013 وعةةالول علةة   لةةا، قعةة  توايةة  امل ةةن ل قلةةاع ال ةةيا ب ل  ينيةةا  )
 درجةةب  بةة ل تعةبةةاراا جن ةةا يب    لةةب قليلةةب مةةن الن ةةاا يعملةةن  دةةفب  ةةالق أو  ليةة   ةةيا س 

يف املكا ةة  الةةيت يةةدرةا (  ووجةةدا  را ةةب أجقاةةةا األو كةةةا  أChristian et al., 2013معةمةةد )
قلاع ال يا ب ل  ا و    ي ترت ز أ  ق ل اللق  املةو ةي واللةق  األعلة  مةن  ل ةلب تواية  

(  وينب س أيف تن ق ال يا اا اليت تقمس ء  تعزيز قلاع ال يا ب ل  UNCTAD, 2011bالدم  )
ل، أو مةةن مةةالل  يفيةةب ا ةةة دا  املةةقأل مةةن مةةالل الةةةدري  وتعزيةةز امل ةةاراا، علةة   ةةبي  امل ةةا

و ةة  ملةةي لة ا ةة  اايةةقا اا مةةن قبيةة  ا،لةةي الةةيت  ُفةةذا ل روا ةةدا مةةن أجةة  ءعةةا ل توجيةة  
 (  UNCTAD, 2014bاملكا   اليت د   ا قلاع ال يا ب لدا  ااةمعاا اصليب )

وأم ا ، أتا ت الة ارل ل ا،دماا للمقأل  قبا  عديدل للن اط ل ال لاع    املن     -28
د  قاا الة ارل    القكيب أو الد  ل عرب افدو   ن اط اقةدا ي ةا  يةق ي البلةدايف الناميةب   

ويةةةو ق أ ةةةبامل العةةةي  لةةةءت  مةةةن الن ةةةاا الف ةةة اا  و ةةةدر اااةةةارل ء  أيف البيا ةةةاا املةعل ةةةب 
ء    الة ةةةارل الدةةة  ل قليلةةةب جةةةدا  أو منعدمةةةب متامةةةا   و يةةةا تكةةةويف البيا ةةةاا مةةةةوا قل،  إأةةةا ت ةةة 

األ يةةب الةةيت ا ة ةةبة ا الة ةةارل الدةة  ل ل  ق ةةب ال ةةل  الزراعيةةب و عةةمن ال ةةل  املدةةنعب، و ةةذلا 
 ق ب م دمس ا،دماا العاليب واملنمفعةب امل ةاراا،  ةت البلةدايف   فةس منل ةب البكة اا الكةرب  

عيت والة ةار   س قي يا، ت اة  الة ارل الدة  ل ل األمةن ال ةذالس وتةو ق املةدامي  للمنة ةت الةزرا
ومت ةةة   -ل املالةةةب   ةةة   را ةةةاا ا ة دةةةاليب  85 -ومع ةةة  بةةة ار الة ةةةار ةةةة  مةةةن الن ةةةاا 

األ  ةةةةلب الة اريةةةةب  الن ةةةةبب لعةةةةد   بةةةة  مةةةةن ةةةةةؤتا الن ةةةةاا مدةةةةدر الةةةةدم  القلي ةةةةس أل ةةةةقةن 
(Brenton et al., 2011 ، ور ة  أيف ال ةل  الزراعيةب ت ةك  اةةزا األ ةرب مةن الة ةارل عةرب افةدو  )
 ةف البيا ةاا عةن   ة  ةالة  للة ةارل  ة  املن مةب ل ا،ةدماا  وتةرتاو  ا،ةدماا امل دمةةب تك

 ةةت مةةدماا عاليةةب امل ةةاراا )مةةن قبيةة  مةةدماا الدةةكب والةعلةةي (  ومةةدماا مةد يةةب امل ةةاراا 
)افالقةةب أو تن يةةف املنةةاال أو البنةةاا( علةة  مةةقل الليةةف،  ةة  أيف مع ةة  م ةةدمس ةةةذس ا،ةةدماا 

عمةة  ل ال لةةاع  ةة  املةةن     ةةب  األ  مةةب املع ةةدل واملكلفةةب والة ييديةةب املةعل ةةب يعةةلقويف ء  ال
 (   Dihel and Goswami, forthcoming الةسا ل وا  قل )

وءيف الن ةةاط ل الة ةةارل الدةة  ل و ةة  املن مةةب عةةرب افةةدو  ًعةة  املةةقأل معق ةةب  درجةةب   -29
وأ ةةةةوال الل ةةةةق، وا ةةةةدتع أعمةةةةال العنةةةةف،   بةةةة ل للعقاقيةةةة  الةةةةيت ت ةةةةبب ا اتلةزامةةةةاا األ ةةةةقيب،

وقةةقاراا ء ةةالق افةةدو   ةة  املعلنةةب  وعةةالول علةة   لةةا، ر ةة  أيف العةةاملت ل  ةةال الة ةةارل ةةة  
عا ل من الن اا،  إيف مع   موظفس افدو  ة  من القجال، ما أوجد امةالت  ل الةواايف متممن 

اةن ةةس علةة  العةةامالا ل الة ةةارل عةةن م ةةةوياا  ةة  م بولةةب مةةن اتعةةةداا اة ةةدي واللف ةةس و 
(  وء ةةةةا ب ء   لةةةةا، عةةةةا ل مةةةةا تكةةةةويف ال ةةةةقوط Brenton et al., 2011عنةةةةد املعةةةةا ق افدو يةةةةب )

الةن يميب وال ا و يب    افا ب ومع ةدل، مةا يفةةس اللقيةق أمةا  الف ةا  والقاةول  ومة   لةا،  فةس 
ا ب  ارال ل جداول األعمال الومنيب الفرتل األم ل أببكت الة ارل الد  ل عرب افدو  تةبوأ مك
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وااقليميةةةب والدوليةةةب، وقامةةةت ج ةةةاا عةةةدل، مةةةن  ين ةةةا األو كةةةةا ،  ةةةإمالق م ةةةاري  اةةةد  ء  
 حت ت أو اع الة ار وتب يي األ  مب الة اريب وتو يك ا وت  ي  تي   الة ارل الد  ل  

 أسئلة مطروحة للمناقشة  
  افكوميب اليت ينب س و ع ا لعمايف ا ةفا ل املقأل مةن  ةقة الةعلةي   ال يا ااما ةس

و نةةاا امل ةةاراا وتنميةةب رأس املةةال الب ةةقي العةةقوريب لالاةةقاط ااقامةةا   ةةامال  ل وظةةالف 
 قلاع ا،دماا العاليب امل اراا؟

   امل ةةةةةدامب  فالةةةةدل مز وجةةةةب مةةةةن مةةةةالل تةةةةو    ةةةةب  جديةةةةدل  ال ةةةةيا ب كةةةةن أيف تعةةةةو
أل وتعزيةةز ج ةةو  اصا  ةةب علةة  الةةرتاى ال  ةةال والبيئةةب، اةةقيلب ء ارل ال لةةاع لةوظيةةف املةةق 

ء ارل  ةةةليمب   مةةةا ةةةةس ال يا ةةةاا املللو ةةةب لعةةةمايف ا ةةةةفا ل ااةمعةةةاا اصليةةةب واملةةةقأل 
 العاملب   ك  مبااق أو    مبااق ل قلاع ال يا ب من الفوالد اليت د   ا ال لاع؟

  مةةب عةةرب افةةدو  ل ال ةةل  وا،ةةدماا مةةن  ةةقة وبةةول  ةة  املن الدةة  لحتةةد الة ةةارل 
الة ةةةار ء  ا،ةةةدماا املاليةةةب و  ةةةةا مةةةن مةةةدماا الةةةدع  و عةةة  الة ةةةار أ  ةةةق عق ةةةب 
للف ةا  واتعةةداا و ة   لةا مةن األملةار   مةن من ةور ال يا ةب العامةب،  يةف  كةةن 

  ل للككومةةةاا أيف حت ةةةن  فعاليةةةب البيئةةةةب افاليةةةب مةةةن أجةةةة  الة ةةةار الدةةة ار، وت ةةةة 
يا  عل  األ  لب الة اريب؟   الوقت  ات  ء فاا اللا   القكس تدًر

المساواة بين الجنسين والتمكين االقتصةادي للمةرأة عةل األاةر العالميةة  -رابعاا  
 الجديدة

يق  حت يق امل اوال  ت اةن ت ومتكت املةقأل  ةمن العنابةق القلي ةيب ل ءمةارين عةامليت  -30
وملةب عمة  أ يةق أ ا ةا   ةسيف  2030ا ملةب عمة  الةنميةب امل ةةدامب لعةا  جديدين للةنميةب،  ة

متوي  الةنميب  وي ةد  ةةذا الفةقع حتلةيال  ألوجة  الةرتا ي  ةت ةةذين اامةارين وي ةلي األ ةواا علة  
 ما يةيكا   من  قة ويلق ا   من خمامق  الن بب للمقأل  

 2030خطة التنمية المستدامة لعا   )أ( 
ةةد ا ، وال ايةاا  17وعب اةديةدل ألةةدا  الةنميةب امل ةةدامب، البةال  عةد ةا تة   اام -31

 درجب عاليب من اللمو ، ألأا اد   2030املقتبلب ةا الوار ل ل ملب الةنميب امل ةدامب لعا  
، من مالل الق ي الوايق  ت النمو اتقةدةا ي 2030ء   عد  ء فال أ د   وتةيس ملب عا  

يئيةةةب والعدالةةةب اتجةماعيةةةب،  قبةةةب للةةةق  ال عةةةايا اةن ةةةا يب مق ةةةا  مةعةةةد  اةوا ةةة  وات ةةةةدامب الب
(، مال ةةا  لألةةةدا  اا اليةةب لأللفيةةب الةةيت 2015 ةةار ) -ومةعةةد  األوجةة    كمةةا   ةةقا  و ةةا ا 

تعق ةةةت للن ةةةد ألأةةةا ت ةةةد    لةةةوت  قدةةة ل األجةةة   للم ةةةا   اا اليةةةب، تقمةةةس أةةةةدا  الةنميةةةب 
اول ةيا ةة  ال ةةللب والعالقةةاا اتجةماعيةةب الةةيت ت ةةك  مدةةدر الف ةةق والةفةةاوا امل ةةةدامب ء  تنةة

  ام  البلدايف و يما  ين ا  
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اا اليب لأللفيب  الف ق املدق  واةوع  و ينمةا ي ةك  ويةعلق ا د  األول من األةدا   -32
ا ا ةةد   ايةةب افدةةول علةة  املةةوار  اا ةاجيةةب اةةقما  م ةةب ا  صار ةةب الف ةةق واةةةوع،   يةعةةمن ةةةذ

مةةن أةةةدا   2و 1وا ةةدل وت مؤاةةقا  وا ةةدا  ي ةة  ء  ةةةذس امل ةةسلب  و امل ا ةة ، ي ةةةم  ا ةةد ايف 
الةنميةةب امل ةةةدامب علةة   ايةةاا تةعلةةق  عةةمايف امل ةةاوال  ةةت القجةة  واملةةقأل ل ات ةةةفا ل مةةن املةةوار  

ا املاليةةةةب واأل ةةةةواق  اتقةدةةةةا يب وا،ةةةةدماا األ ا ةةةةيب وامللكيةةةةب واملةةةة اى والةكنولوجيةةةةا وا،ةةةةدما
مةن أةةدا   1 و يلب ملكا كب الف ق وحت ت األمن ال ذالس  وعالول عل   لا، يدعو ا د  

الةنميةةةةةب امل ةةةةةةدامب ء  و ةةةةة  ا ةةةةةرتاتي ياا ء اليةةةةةب تقاعةةةةةس املن ةةةةةور اةن ةةةةةاي  و ةةةةةيلب لة ةةةةةقي  
 ات ة ماراا ل األعمال ا ا  ب ء  ال عاا عل  الف ق  

مةةن األةةدا  اا اليةةب لأللفيةةب   ةسيف امل ةةاوال  ةت اةن ةةت مو ةة   3و ةايف ا ةةد  رقة   -33
ا ة ةةةا    ةةةب  تق يةةةزس ل امل ةةةا  األول علةةة  الةعلةةةي  وامل ةةةار ب ل ء ارل ال ةةةسيف العةةةا  وعةةةد  ءياللةةة  
العنايةةب الواجبةةب  األ ةةبامل ا يكليةةب ألوجةة  الةفةةاوا  ةةت اةن ةةت مةةن قبيةة  العنةةف  ةةاملقأل والةمييةةز 

اس  ةةوع اةةنق وا عةةدا   ةقة ات ةةةفا ل مةن املةةوار  اتقةدةا يب أو ددو يةةب تلةةا ال ةال  علةة  أ ة
مةةن أةةةدا  الةنميةةب امل ةةةدامب  عةةمن أوجةة  ال دةةور ةةةذس مةةن  5الفةةقة  ويدةةكس ا ةةد  رقةة  

مةةالل ء راج  ايةةاا تةعلةةق  ةةالعنف املمةةارس علةة  املةةقأل و الة ةةقيعاا الةةيت تةةن من  امل ةةاوال  ةةت 
أل، وأعمةةال القعايةةب  ةة  املد وعةةب األجةةق، و ةةقة ات ةةةفا ل مةةن املةةوار  اةن ةةت وتعةةزا متكةةت املةةق 

 اتقةدا يب، وملكيب األر  وامل اى واملوار  اللبيعيب  
من األةدا  اا اليب لأللفيب،   سيف ءقامب اقا ب عامليب  8و ايف يُةوم  من ا د  رق   -34

لةنميةب، و لةا مةن مةالل اتمةيةاااا من أج  الةنميب،   د الدع  من البلدايف ال نيب مةن أجة  ا
الة اريةةب وايةةةا ل املعو ةةةب وختفيةةةف الةةةديويف و نةةةاا ال ةةةدراا، لكةةةن ةةةةذا ا ةةةد    يفةةةمن ء  الو ةةةاا 

(  ويعاجل ا د  الةذي ملفة  ل ءمةار أةةدا  2013الكام   ةلا اتلةزاماا )األم  املةكدل، 
ر تلةةا   ةة  أيف ةةةذا ا ةةد  ،  ععةةا  مةةن أوجةة  ال دةةو 17الةنميةةب امل ةةةدامب، وةةةو ا ةةد  رقةة  

يةعةةةمن  ايةةةب وا ةةةدل وت مؤاةةةقا  وا ةةةدا  ي ةةة  حتديةةةدا  ء  الةةةدور ا ةةةا  الةةةذي تؤ يةةة  املةةةقأل ل  ت
 اتقةدا  أو يةناول الع باا العديدل اليت تعرت  ا  

مةةةن أةةةةدا  الةنميةةةب امل ةةةةدامب، الةةةذي يةنةةةاول م ةةةسلب تعزيةةةز  16وي ةةةةم  ا ةةةد  رقةةة   -35
وال ةاملب لل مية  مةن أجة  تنميةب م ةةدامب، علة   ايةب تةعلةق  ةعزيةز ال ةوا ت ااةمعاا ال لميب 

 وال يا ياا    الةمييزيب من أج  الةنميب امل ةدامب وء فا ةا  
واملؤاةةةقاا قيةةةد  16و 5و 2و 1وت ةةي  ال ايةةةاا املدرجةةب ل أةةةةدا  الةنميةةةب امل ةةةدامب  -36

ةاجيةةةةةب وتنفيةةةةةذ الة ةةةةةقيعاا  ةةةةة  الةمييزيةةةةةب الدرا ةةةةةب عالقةةةةةب   ةةةةةت  دةةةةةول املةةةةةقأل علةةةةة  املةةةةةوار  اا 
وا ةةةةكداى ا ةةةرتاتي ياا ء اليةةةب تقاعةةةس املن ةةةور اةن ةةةاي، مةةةن  ا يةةةب أو ، واألةةةةدا  املةدةةةلب 
 ال عاا عل  الف ق وحت يق امل اوال  ت اةن ت ومتكت املقأل وتعزيز ااةمعاا ال لميب وال املب 

بةةلب وا ةةكب  ةةت امل ةةاوال  ةةت اةن ةةت والةمكةةت ت ةةي   لل ميةة ، مةةن  ا يةةب أمةةق    ةة  أأةةا ت
من أةدا  الةنميب امل ةدامب القوا ي  ت  17اتقةدا ي للمقأل والة ارل  وت يةناول ا د  رق  
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الة ارل واألةدا  ال املب من قبي  افد من الةفاوا وتعزيةز ر ةاس املةقأل عمومةا   وةةذا يعةه علة  
ل و ةة  مؤاةةقاا ء ةةا يب للةك ةةق مةةن أيف الة ةةارل ت ةة    الدةةعيد الةةومه أيف البلةةدايف قةةد تق ةة 

 عةةال  ل افةةد مةةن الةفاوتةةاا  ةةت اةن ةةت ول ءتا ةةب  ةةقة جديةةدل للمةةقأل  وقةةد قةةد  األو كةةةا  
 (  Unctad 2015bو UNCTAD, 2014dاقرتا اا مفدلب ل ةذا ات اس )

ور   أيف ملب الةنميب اةديدل تة    اللمو  وال مول،  كن أيف تن س  عمن الع بةاا  -37
ل أانةةاا الةنفيةةذ  ومةةن امل ةةا   املمكنةةب أيف  عةةمن األةةةدا  وال ايةةاا قةةد حت ةة    ةةدر أ ةةرب مةةن 
العنايب والةموي  من جا    ةم  املةاحنت م ار ةب  سةةدا  و ايةاا أمةق   اا يةا ، ملةا  ةايف  عةمن 

يب امل ةدامب يُةوم  من ا حت يق قدر أ رب من  الةكول  م ار ب  األةدا  األمةق ، أةدا  الةنم
قد ين ق ءلي ا عل  أأا تلق  بعو اا مابب من  يا الةنفيةذ أليف تنفيةذةا  ةيةلل  ت ية اا 
ةيكليب  ب ل ل ااةم  ول اتقةدا   وينب ةس لل  ةاا بةا بب املدةلكب علة  امل ةةويت الةومه 

تكفةةة  اصا  ةةةب مةةةالل عمليةةةب الةنفيةةةذ علةةة   رجةةةب اللمةةةو  العاليةةةب الةةةيت تكمةةةن وراا والةةةدو  أيف 
بةةيا ب أةةةدا  الةنميةةب امل ةةةدامب  وملةةا  ا ةةت أةةةدا  الةنميةةب امل ةةةدامب ت ةةو  علةة  أ ةةاس  ل ةةب 
حتا عل   ذل ما  كن من ج د  وت تن  عل  آليب ء فةا ، ينب ةس ةمية  ال ةق اا امل ةمةت أيف 

 نفيذ تلا األةدا  تنفيذا  بكيكا  و امال   ي ا وا ل  ف  ت
 خطة عمل أديس أبابا بشأن تمويل التنمية (ب) 

 ةسيف ملةب عمة  أ يةق أ ا ةا   جةزا بةمي   2030تعرت  ملب الةنميةب امل ةةدامب لعةا   -38
 ، وةس  أمق أ ا س لةك يق أةدا  الةنميب امل ةةدامب و ايااةا  و تةدع  2030من ملب عا  

  (3)وتكمل ا وت اعد علة  ا ةة الا  ةياق ا  2030املةعل ب  و ال  الةنفيذ ،لب عا  ال اياا 
وت ي  ملةب عمة  أ يةق أ ا ةا، ل  يباجة ةا، بةلب قويةب  ةت امل ةاوال  ةت اةن ةت ومتكةت املةقأل، 
مةن  ا يةةب أو ، وحت يةةق النمةةو اتقةدةا ي والةنميةةب امل ةةةدامب علةة  حنةو ملةةق  واةةام  ومندةةف، 

اا يب  وتدعو ء  تعمي  مقاعال املن ور اةن اي لةد  بةيا ب وتنفيةذ اية  ال يا ةاا  من  ا يب
املاليب واتقةدا يب والبيئيب واتجةماعيب وتعيةد تس يةد اتلةةزا   اعةمةا   يا ةاا وءجةقاااا تكفة  
للمةةةقأل   وقةةةا  مة ةةةاويب ل ات ةةةةفا ل مةةةن الفةةةقة اتقةدةةةا يب  مةةةا تكفةةة  ال عةةةاا علةةة  العنةةةف 

(  وُأ ةةةدا ةةةةذس 6  علةةة  أ ةةةاس  ةةةوع اةةةةنق والةمييةةةز اةن ةةةاي  ميةةة  أاةةةكال  )الف ةةةقل ال ةةةال
اتلةزامةةاا ل   ةةاتا عمةة   عةةدل، لةةا  ي ةةا  ةةاتا العمةة  املةعل ةةب  األ  ةةلب الة اريةةب واملاليةةب 

 ا،ابب اصليب والدوليب و الةعاويف اا الس الدو   
ملةعلةق  الة ةارل الدوليةب  وبةف ا دق ةا  للةنميةب، وت د  ملب عم  أ يق أ ا ا ل الفةقع ا -39

عل  أيف الة ارل  كن أيف ت اعد ل ت ة ي  العمالةب املنة ةب والعمة  الاللةق ومتكةت املةقأل وحت يةق 
األمةةن ال ةةذالس وافةةد مةةن الةفةةاوا وأيف ت ةةاة  ل حت يةةق أةةةدا  الةنميةةب امل ةةةدامب اةةقيلب تةةوا ق 

(  وت ةةل   الةةدور 79 ةةيب وقةةول عاملةةب مةعلمةةب )الف ةةقل يلةةز  مةةن  يا ةةاا  اعمةةب وةيا ةة  أ ا مةةا
افا ةة  الةةذي تعةةلل   ةة  املةةقأل  ةةمن املنة ةةت والة ةةار، وت ةةرت  الةدةةدي ملةةا تواج ةة  املةةقأل مةةن 
حتةةةدياا دةةةد ل   يةةةب تي ةةة  م ةةةار ة ا املة ةةةاويب والن ةةةلب ل الة ةةةارل اصليةةةب وااقليميةةةب والدوليةةةب 
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ا مقاقبةةب عةةدل ء راج ال عةةايا اةن ةةا يب علةة   لةةاق (  وقةةد   ةةقا مؤ  ةةاا وج ةةا90)الف ةةقل 
وا   ل    ملةب عمة  أ يةق أ ا ةا علة  أ ة  يةو ق أ ا ةا  مةينةا  مل ةاالب اية  اة ةاا بةا بب 
املدةةلكب، مةةن  كومةةاا ومدةةار  ء اليةةب وقلةةاع مةةاة ومن ومةةب األمةة  املةكةةدل، عةةن حت يةةق 

 ,UN-Womenليب بن  ال يا اا املاليب )امل اوال  ت اةن ت وء ماج ال عايا اةن ا يب ل عم

2015a 2015وb  ) 
   أيف  عمن األبواا الناقدل اد ا عل  قعايا ي  ةةا الةن  املةفةق علية     ةد أ ةقا  -40

 عمن املقاقبت أيف ملب عم  أ يق أ ا ةا ت ة  ء  م ةا ب املةقأل ل اتقةدةا  العةاملس  يمةا يةعلةق 
أيف تق ةةةز علةةة  أ  يةةةب املةةةقأل ل الةمةةةة   ةةةاف وق اتجةماعيةةةب  ةةةالنمو واا ةاجيةةةب أ ا ةةةا   ةةةدت  مةةةن 

واتقةدا يب   ي  أ ا ةيب لألمة  املةكةدل  أمةا ات ة ةا  ال ةاي،  مةق س أيف ملةب عمة  أ يةق أ ا ةا 
ت تق ز  ال در الكال علة   ور الةدول ل ءاالةب الع بةاا املاالةب علة  الدةعيد العةاملس أمةا  الةنميةب 

عبئةةةب امل ةةةاعدل اا اليةةةب القكيةةب و  ةةةد املةةةوار  اصليةةةب الكا يةةةب مةةةن أجةةة  ال ةةاملب لل ميةةة  وعلةةة  ت
حت يق امل اوال  ت اةن ت ومتكت املقأل  وأم ا ، و يما يةعلق  الة ةارل الدوليةب،  ةإيف اااةارل ء  
ال يا ةةاا املدةةا بب  وبةةف ا اةةقوما  م ةةب ب  ةةقوريب  يمةةا تةةؤ ي الة ةةارل  ورا  ءًا يةةا  حنةةو  لةةول 

  عامةةب ت ةةم  متكةةت املةةقأل وافةةد مةةن الةفةةاوا، حت ةة   ات ةك ةةايف  ومةة   لةةا، اعةةةرب أةةةدا
 عةةمن املم لةةت عةةن ااةمةة  املةةدي أيف مةةا يةةن   الةةن  ةةةو ءاةةارل ء  افيةةز الةةذي حتةاجةة  البلةةدايف 
الناميةةب ل  ةةةال ال يا ةةب العامةةةب فمايةةب ال لاعةةةاا الةةيت تعمةةة   ي ةةا املةةةقأل، و ةةذلا اااةةةارل ء  

جةةقاا ت يةةي  م ةةبق ملةةد  تةةسا  اتفاقةةاا الة ةةارل وات ةةة مار علةة  الةمكةةت اتقةدةةا ي  ةةقورل ء
 (  Women’s Working Group on Financing for Development, 2015للمقأل ور اة ا )

ول ا،ةةةا ، ءيف األ  ةةلب املةدةةلب  ةك يةةق امل ةةاوال  ةةت اةن ةةت ومتكةةت املةةقأل  ةةةةلل   -41
   اف ا اا املةعل ب  ةكلفب تنفيذ أةدا  الةنميب امل ةةدامب ت ة  ايعةا  ختدي  الةموي  الكال

ء   ةةةقورل تعبئةةةب مةةةوار  دليةةةب و وليةةةب  و الن ةةةبب ء  البلةةةدايف الف ةةة ل، قةةةد ينلةةةوي تنفيةةةذ أةةةةدا  
الةنميب امل ةدامب عل  تكلفب  اة ب  وت   ت ديقاا األو كةا  ء  أيف البلدايف الناميب تواجة  ا ةقل 

تقيليةةويف  وتر  ةةنويا  ل ات ةةة ماراا الالامةةب لل لاعةةاا القلي ةةيب للةنميةةب امل ةةةدامب  2.5 ل ةةدار
(UNCTAD, 2014e  و ما ةس افةال  الن ةبب ء  األةةدا  اا اليةب لأللفيةب، يةوقة  أيف ت ةك  )

 (  UNCTAD, 2015dاملوار  اصليب لل لاعت العا  وا،اة املدا ر القلي يب للةموي  )
وم لما ت ق  ذلا ملب عمة  أ يةق أ ا ةا،  ةإيف امليزا يةاا العامةب الةيت تقاعةس اتعةبةاراا  -42

(  53اةن ا يب  قوريب اًا  بلب قويب  ت اا فاق العا  وحت يق امل اوال  ةت اةن ةت )الف ةقل 
الن ةق ل  و يةلل  تعزيز املوار  اصليب ل البلدايف الناميةب اختةا  عةد  مةن ااجةقاااا،  ين ةا ءعةا ل

ال واعةةةةد العةةةةقيبيب الدوليةةةةةب وتعزيةةةةز قةةةةةدرل البلةةةةدايف الناميةةةةب علةةةةة   ةةةةق  العةةةةةقال  علةةةة  املة ةةةةةق ت 
ودةةا مة   وعلةة  الةفةةاو    ةةسيف اتفاقةةاا مندةةفب مةة  ال ةةق اا املةعةةد ل اةن ةةياا، ومةا عةةب 

 Developmentا،لةةامل   ةةسيف افو مةةب العامليةةب  يمةةا يةعلةةق  امل ةةال  العةةقيبيب وتو ةةي   لاقةة  )

Finance International and Oxfam, 2015  ) 
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و ةةةيؤ ي الةمويةةة  الةةةدو   ورا  م مةةةا  عنةةةدما يكةةةويف الةمويةةة  اصلةةةس دةةةدو ا  أو مف ةةةو ا    -43
الةيت  اوتفيد  يا اا من مب الةعاويف والةنميب ل امليدايف اتقةدا ي  ةسيف اف ة  اااةا  لاللةزامةا

ل اا اليةةةب الةا عةةةب ملن مةةةب الةعةةةاويف والةنميةةةب ل امليةةةدايف ع ةةةداا البلةةةدايف األععةةةاا ل ةنةةةب امل ةةةاعد
اتقةدا ي  ة دا املعو ةب الةيت ت ةة د  األ  ةلب املةعل ةب  ةك يةق امل ةاوال  ةت اةن ةت ومتكةت 

 8،  يةةةا ارتفةةة  مةةةن 2012و 2002املةةةقأل تعةةةاعف اةةةالى مةةةقاا مةةةالل الفةةةرتل  ةةةت عةةةامس 
مةةةن  وتراا الوتيةةةاا املةكةةةدل، مليةةةار  وتر  24مليةةةاراا مةةةن  وتراا الوتيةةةاا املةكةةةدل ء  

ل املالب من  موع املعو ب ال ناليةب املمددةب   ة  ال لةاع  وقةد ُوجة  ال  ةي  35    حنو  ما
،  ل ةةةت 2012وعةةةا   2011األ ةةرب مةةةن ةةةةذس املعو ةةةب حنةةةو قلةةةاعس الةعلةةةي  والدةةةكب  ول عةةةا  

اا مةةن  وتراا الوتيةةاا املةكةةدل ل مليةةار  5.5املعو ةةب املمددةةب للةمكةةت اتقةدةةا ي للمةةقأل 
ل املالةب( ي ةاوي ت قيبةا  معةدل  11املةو ي  و  لت تد  اا املعو ب ةذس مةو ي  و  ةنوي )

ل املالةةب(  وةةةذا يةةدل  12النمةةو اااةةا  للمعو ةةب الةةيت تق ةةز علةة  حت يةةق امل ةةاوال  ةةت اةن ةةت )
  حتةةظ  األولويةةب ر ةة  الةةدع  ال يا ةةس علةة  أيف امل ةةاري  املةدةةلب  ةةالةمكت اتقةدةةا ي للمةةقأل 

ال وي الذي أعق ةت عنة  البلةدايف املاحنةب  و ةي ةب لةذلا، ت تةزال ةنةاا   ةواا  بة ل ل الةموية  
 (  2014ل ةذا ااال اصد  )من مب الةعاويف والةنميب ل امليدايف اتقةدا ي، 

 حتديةةةةد الع بةةةةاا وتةالقةةةة  أةةةةةدا  الةنميةةةةب امل ةةةةةدامب مةةةة  ملةةةةب عمةةةة  أ يةةةةق أ ا ةةةةا ل -44
القلي يب اليت تعيق م ار ب املقأل م ار ب  املب ل اتقةدا  ول ااةم  والةددي لةلا الع باا  
وي دةةةةد  الدةةةةا املةةةةذ ور اا يةةةةا  أيف ي ةةةةاة  ل تنفيةةةةذ الدةةةةا املةةةةذ ور أوت   و الن ةةةةبب للدةةةةكت  

عت أةةدا  الةنميةب  لي ما، يةم ة  الةكةدي ل تقاةب اتلةزامةاا ء  ءجةقاااا دةد ل  وقةد ُو ة
امل ةةةدامب مةةن أجةة  حت يةةق الةكةةول، وءيف أي حتةةول عميةةق ل و ةة  املةةقأل  ةة تبي لةةد  ا ةةةعدا  
افكومةةاا لة يةة  ةيا ةة  ال ةةللب والعالقةةاا اتجةماعيةةب ومةةد  قةةدراا علةة   لةةا  وءيف ا عةةدا  

ق العمةة   ةةقة افدةةول علةة  األرا ةةس و  ةةةا مةةن املةةوار  اا ةاجيةةب، وت  ةةي  قلةةاع الةعلةةي  و ةةو 
  ةة   ةةوع اةةةنق وأعبةةاا القعايةةب املل ةةال   ةةك   ةة  مةنا ةة  علةة  عةةاتق املةةقأل والعةةد  اصةةدو  
لألبةةواا الةةيت تعةةرب عةةن اةةوا   املةةقأل ل ااةةال العةةا  ت ةةك  ايعةةا  ع بةةاا مقتبلةةب  نةةوع اةةةنق 
تعكةةةق معةةةاي  اجةماعيةةةب را ةةةمب اةةةةذور  ومةةةن من ةةةور جن ةةةاي،  كةةةن أيف ت ةةةم  ااجةةةقاااا 

 كفيلب  ةك يق الةكول ما يلسز ال
ات ة مار ل ا يا   األ ا يب العامب الةيت تةدع  أعمةال القعايةب الة ليديةب الةيت  )أ( 

ت ةو  ةةا املةةقأل، مةن قبية  اامةةدا   امليةاس املسمو ةب ومقا ةةق اابةكا  الكا يةب وو ةةال  الن ة  املةةسمويف 
ل و عةةة  مةةةدماا رعايةةةب امل ةةةنت  ملبكةةةق والقعايةةةب الدةةةكيب األ ا ةةةيب والةعلةةةي  ل مق لةةةب اللفولةةةب ا

ي اة  ةذا النوع من ات ة مار ل حت يق امل اوال  ةت اةن ةت   ةي،  ة  يي ةق أيعةا  تو ة   وت
 ات ة مار ا،اة وي اة  ل أايب امللا  ل ايا ل النمو وحت يق الةنميب؛
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مةةةن أجةةة  تعمةةةي  مقاعةةةال املن ةةةور اةن ةةةاي ل ال يا ةةةاا الة اريةةةب والدةةةناعيب  )مل( 
أ قا  امل ةاوال  ةت اةن ةت  - أو ت ختد  -تف مل   يف أيف ا رتاتي ياا الةدني  والنمو ختد  

 والةمكت اتقةدا ي للمقأل؛
اتفاقةةةاا الة ةةةارل وات ةةةة مار املةعةةةد ل األمةةةقا  وااقليميةةةب وال ناليةةةب الةةةيت ت ةةةق  )ج( 

اا  يةةزا   ا يةةا  لو ةة   يا ةةاا   ةةك  وا ب  ال ةةوا   امل ةةقوعب للبلةةدايف الناميةةب وتةةةيس للككومةة
   اريب وبناعيب تقاعس اتعةباراا اةن ا يب 

 للمناقشة مطروحة أسئلة  
  ت ت ةةي  أةةةدا  الةنميةةب امل ةةةةدامب بةةلب وا ةةكب  ةةت امل ةةةاوال  ةةت اةن ةةت والةمكةةةت

اتقةدةةا ي للمةةقأل والة ةةارل    ةة  يةةو ق تنفيةةذ أةةةدا  الةنميةةب امل ةةةدامب علةة  الدةةعيد 
 ءمارا  لةو يس ةذس الدلب؟ ء ا  ايف اةوامل  نع ،  كيف  لا؟الومه 

  تق  ل ملب عم  أ يق أ ا ا قالمب  ال ةقوط امل ةب ب العةقوريب  ةس ت ةاة  الة ةارل ل
 لةةول عةةد  مةةن األةةةدا  ال ةةاملب، لةةا ل  لةةا متكةةت املةةقأل وحت يةةق امل ةةاوال   مةةا ةةةس 

  لا؟ ال يا اا  الكفيلب  ةك يق الةكول  الالامب لبلول

  ةةة  ُي ةدةةومل ا ة ةةاج أةةل  اتقةدةةا  الةةذ س  للةةدعول لةك يةةق امل ةةاوال  ةةت اةن ةةت
 والةمكت اتقةدا ي للمقأل؟

  تعةةاي امل ةةاري  املةدةةلب  ةةالةمكت اتقةدةةا ي للمةةقأل مةةن   ةةواا ل الةمويةة    كيةةف
 كةةن الةك ةةق مةةن أيف  ةمةة  املةةاحنت   ةةيرتج  األقةةوال ء  أ عةةال  عةةن مقيةةق ختدةةي  

 املعو ب الكا يب لةلا األ  لب )وليق   ي لأل  لب املةدلب  الدكب والةعلي (؟
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