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 مقدمة  
عقددد اجتمدداع ا ددأاء بتددأة التجددارة كددأداة للتمكددر القتصددادا للمددرأة، يف قصددر األمددم  

كدددداة امدددددت مدددد  الجتمدددداع  ددددو و  .2016أيار/مددددايو  24و 23يف جنيددددف، بسويسددددرا، يددددومي 
جددارة والسياتددة التجاريددة مسددا ة كاملددة يف مناقتددة السياتددات والتدددابم الكيمددة لكددي تسددا م الت

التمكدر القتصددادا للمدرأة. وعلددا وجدي التحديددد، كداة يتوقدد  مد  الجتمدداع مسداعدة املتدداركر 
علا حتسر فهمهم للعكقات القائمة بر التجارة ونوع اجلنس؛ ومناقتة كيفيدة مدماة التسدا  

ء علددا تددبل ومدد  وتنفيددا ا جددراءات بددر التجددارة والتمكددر القتصددادا للمددرأة؛ وتسددلي  الضددو 
التحويليددددة مدددد  أجددددل حتقيددددق املسدددداواة بددددر اجلنسددددر والتمكددددر القتصددددادا للمددددرأة علددددا النحددددو 

 وخطة عمل أديس أبابا.  2030 املنصوص عليي يف خطة التنمية املستدامة لعام
خبدماا ثللددوة حكومدات ومنظمدات حكوميددة  13واتدتفاد الجتمداع مد  عددروه قددمها  

متددداركاا  80دوليدددة والقطددداع ا ددداص وا تمددد  املددددي واألوتدددات اجلامعيدددة. ومدددم الجتمددداع  دددو 
بلددداا مدد  خوا خلفيددات وتددارب متنوعددة. وتيسددماا للمناقتددة، أعدددت  20ينتمددوة إأ أكلددر مدد  
معلومدددات أتاتدددية بعندددواة كالتجدددارة كدددأداة للتمكدددر القتصدددادا للمدددرأةك أماندددة األونكتددداد وثيقدددة 

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

 موجز الرئيس -أوالا  
 البيانات االفتتاحية  -ألف 

خّكددددر نائددددب األمددددر العددددام ل ونكتدددداد، يف بيانددددي الفتتدددداحي، بعددددزم ا تمدددد  الدددددو  علددددا  -1
بعبددارة نيكددر املددرأة، الدد  ثكدد  أة تفهددم علددا التصدددا لنعدددام املسدداواة. وأومددمل املعدد  املقصددود 

أهنا تتم إأ قدرة املرأة علا أة تكدوة فاعلدة يف ترييدم حيا دا، وبصدفة أعدم، ترييدم اميكدل الداا 
جيعلها يف وم  تبعي مقارنة بالرجل. وم  مث ثك  أة يُفهم التمكر القتصادا للمرأة علا أني 

القتصادية والتتقكل القتصادا. وشدد علا أة نيكر  قدرة املرأة علا التمت  بكامل احلقو 
خيدددم املددرأة وحددد ا بددل خيدددم اجلميدد ، وتددا  امللددال التددا أل لقددد لحظدد  منظمددة األمددم  املددرأة ل

حصول الرجال عليهدا ثكد  أة يزيدد  املتحدة ل غاية والزراعة أة حصول النساء إأ املوارد بقدر
 يف املائة.  4يف املائة و 2.5داة النامية بنسبة ترتاوح بر إمجا  ا نتاج الزراعي يف البل

وخبصوص العكقات احملددة بدر نيكدر املدرأة والتجدارة، أشدار نائدب األمدر العدام إأ أة  -2
التجارة حبكم طبيعتها تقرتة بتبعات توييعية، وأة الترييمات التوييعية ثك  أة تؤثر يف النساء مد  

بات عمددل ومنتجددات ومسددتهلكات ودافعددات مددرائب. و ثددار خلدد  حيددأ أدوار دد  كددوهن   دداح
املتفاوتة بر اجلنسر ثكد  أة تقديم علدا ثكثدة مسدتويات. فدأولا، وعلدا املسدتو  الدوط ، ثكد  

تدددديما يف البلددددداة الناميددددة، و ددددو  أة يددددؤدا انفتدددداح التجددددارة إأ تفدددديي ا يددددرادات التعريفيددددة، ل
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ات حبسددب نددوع اجلددنس يف حجددم ا نفددا  احلكددومي وتركيبتددي. يددؤدا بدددور  إأ تددأثم  ثكدد  أة مددا
وتولدددد وفدددائف  قطاعدددات التصددددير املتنافسدددة وثانيددداا، وعلدددا املسدددتو  القطددداعي، ثكددد  أة تتوتددد 

و ددداا الندددوع مددد  إعدددادة التوييددد  . قطاعدددات التدددتماد املتنافسدددة جديددددة، بينمدددا ثكددد  أة تدددنكم 
تدديما إخا  دديم  الرجددال أو النسدداء  اجلددنس، ل القطدداعي ثكدد  أة تكددوة لددي تددأثمات حبسددب نددوع

علددا القطاعددات املتددأثرة. وثاللدداا، وعلددا مسددتو  األتددرة املعيتددية، تتسددبب التجددارة يف ترييددمات يف 
األتدددعار النسدددبية للسددددل  وا ددددمات، ويقدددرتة خلدددد  بتبعدددات حبسدددب نددددوع اجلدددنس علدددا الدددددخل 

 احلقيقي.
التتفادة م  تقييمات  ثار التجارة املتفاوتدة بدر مرورة  وشدد نائب األمر العام علا -3

لد  تصميم السياتة التجارية وتنفيدا ا. وللمسداعدة يف  دا  اجلهدود، ومد  األونكتداد  اجلنسر
برنددامج عمددل بتددأة التجددارة ونددوع اجلددنس والتنميددة، مدد  شددأني أة يسدداعد  ددناع السياتددات علددا 

لة مدددد  التقددددارير املتعلقددددة بالتجددددارة وا ثددددار إعطدددداء مضددددموة لتمكددددر املددددرأة. وأعددددد الأنددددامج تلسدددد
اجلنسدددانية يف عموعدددة مددد  البلدددداة الناميدددة وأقدددل البلدددداة ودددواا، إأ جاندددب عموعدددة مدددواد تعليميدددة 
اتددتندت إليهددا دورتدداة تدددريبيتاة نُظمتددا بنجدداح علددا شددبكة ا نرتندد  وركزتددا علددا التجددارة ونددوع 

أة الدددورة الرابعددة عتددرة ملددؤنير األمددم املتحدددة  اجلددنس. وخددتم نائددب األمددر العددام بالتتددديد علددا
 للتجارة والتنمية تُتتيمل فر ة للمضي يف تعزيز املساواة بر اجلنسر. 

وقال  رئيسة وحدة التجارة والقضايا اجلنسانية والتنمية إة العكقدة بدر التجدارة والزراعدة  -4
ة علا السديا  احملددد. بيدد أة مد  ونوع اجلنس عكقة معقدة ومتعددة األبعاد وتعتمد بدرجة كبم 

املمكدد  إطددك  بعددي األحكددام العامددة فيمددا يتعلددق باألوددات والقيددود اجلنسددانية يف ميددداة التجددارة 
 الزراعيددة والتنميددة الريفيددة. وعلددا تددبيل امللددال، تتددارض النسدداء، يف بعددي السددياقات، بددنفس القدددر

كدد  الرجددال، بصددفة عامددة،  ددم الدداي  الدداا يتددارض بددي الرجددال يف يراعددة احملا دديل التصددديرية، ل
يبيعددوة املنتجددات ويتحكمددوة يف أربدداح البيدد . وتعكددس تلدد  األوددات اجلنسددانية قواعددد اجتماعيددة 
متجددارة، وكددال   ددعوبات مرتبطددة بنددوع اجلددنس فيمددا يتعلددق باحلصددول علددا األ ددول ا نتاجيددة 

ئيسدة إأ أة حتريدر التجدارة وا دمات. وخبصدوص  ثدار التجدارة املتفاوتدة بدر اجلنسدر، أشدارت الر 
لدديس لددي تددأثمات إجيابيددة أو تددلبية لددددة علددا النسدداء يف الزراعددة، إخ تتلددف التددأثمات بدداختكت 
ا موعددددات الفرعيددددة للنسدددداء وخلدددد  حبسددددب الفصددددل القطدددداعي وأوددددات احملا دددديل والزراعددددة ونددددوع 

حكم يف العكقدات داخدل األتدر الرتتيبات القائمة فيما يتعلق حبياية األرامي والديناميات الد  تدت
 املعيتية. 

وأشدددددارت الرئيسدددددة إأ أة أثدددددر حتريدددددر التجدددددارة علدددددا النسددددداء أثدددددر خو حددددددي  يف معظدددددم  -5
فعلددا تددبيل امللددال، ثكدد  أة تسددتفيد النسدداء بصددفته  مسددتهلكات مدد  حتديددد أتددعار  احلددالت.

قلددذ خلدد  األربدداح الضدد يلة مقبولددة بقدددر أكددأ للددواردات الرياائيددة نتيجددة لتحريددر التجددارة، بينمددا ي
بالفعدل الد  تنيهدا النسداء الريفيدات بصدفته  منتجدات يف القطداع. وبامللدل، ثكد  أة يتديمل تنويد  

جديددددة لنسددداء األريدددات، لكددد  خلددد  قدددد يلدددم حتدددديات كبدددمة اا الزراعدددة واتدددتريكما التجدددارا فر ددد
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حل املزارعر خوا التوجي التجارا أيضاا. ويف األنتطة الزراعية احلقلية، عادة ما تكوة العملية لصا
الدداي  يسددتفيدوة مدد  احلصددول علددا  ددو أفضددل علددا املدددخكت وشددبكات التسددويق، بينمددا يددزاح 
املنتجددوة الصددريار يدد  فدديهم نسدداء املزارعددات يف األرامددي امامتددية. أمددا يف العمددل الزراعددي خددارج 

فدرص عمدل جديددة وأفضدل  احلقل، فديمك  أة تتديمل الصدناعات الزراعيدة املوجهدة  دو الصدادرات
للنسدداء، لكدد  تلدد  الصددناعات ومددا يتصددل سددا مدد  أشددكال تكتددل ا مددداد املنظمددة، كالزراعددة 
التعاقدية، ثك  أيضاا أة تلم حتديات متصلة بندوع اجلدنس. وتتعدره النسداء العدامكت يف تهيدز 

العاملددة غددم املددا رة،  املنتجددات الزراعيددة يف أحيدداة كلددمة للعددزل يف أنتددطة تعتمددد بكلافددة علددا اليددد
وتكدددوة فيهدددا فدددرص تنميدددة املهدددارات لددددودة، وتتعدددره النسددداء يف بعدددي القطاعدددات للمبيددددات 

 غم دائمة و تة تعله  عرمدة ي يدة يف وفائفاا وفروت عمل خطمة أخر ، ويتقامر أجور 
اتددتفادة  بددد مدد  اتدداخ تدددابم اتددتباقية لضددماة إمكانيددة بصددورة متزايدددة للصدددمات ا ارجيددة. ول

 نساء األريات م  مناف  التكامل التجارا وفر ي.
وخبصددددوص التصددددني ، وجهدددد  الرئيسددددة النتبددددا  إأ العمليددددات املتتابعددددة لتأنيددددأ العمددددل  -6

احلا ل يف خل . وفيما يتعلق بالعملية األوأ، تتم األدلة إأ وجود عكقة إجيابيدة بدر  والرتاج 
ونسدددبة النسددداء يف العمالدددة. فالصدددناعات املوجهدددة  دددو  حصدددة املصدددنوعات البسددديطة يف الصدددادرات

الصادرات واملعتمدة علا كلافة اليد العاملة، كما  و احلال يف  ناعات املكبس والنسديج واملدواد 
ا لكرتونيددة ا فيفددة واللعددب، تُعطضددي األفضددلية بومددوح للعددامكت النسدداء بسددبب املنافسددة الدوليددة 

املدددة رخيصدددة  فدددي التكددداليف، إأ جاندددب مفدددا يم  تلفدددة القويددة الددد  تقتضدددي اتدددتخدام يدددد ع
لعمل الرجال والنساء ال  كلماا ما تؤدا إأ عزل النساء يف الصدناعات املعتمددة علدا كلافدة اليدد 
العاملة. ونتيجة لال ، تواجي النساء نيييزاا أفقياا وعمودياا، يتملل األول يف عدم التكافؤ يف توييد  

هدد  والوفددائف املختلفددة، بينمددا يتددم اللدداي إأ تركددز الرجددال عددادة يف أعلددا الرجددال والنسدداء يف امل
يف تأنيدددأ العمدددل، توجدددد أدلدددة علدددا أة  امدددرم املهددد  والنسددداء يف أتدددفلي. وفيمدددا يتعلدددق بدددالرتاج 

يف تأنيدددأ العمالدددة، إخ يعتدددأ الرجدددال أكلدددر اتدددتيفاء  موعدددات  الرتقددداء الصدددناعي اقدددرتة برتاجددد 
بة. وعمل القول أة النمو القائم علا التجارة يف قطداع التصدني  أتداح فدرص عمدل املهارات املطلو 

 للنساء لكني ولد أيضاا أواطاا جديدة م  الضعف وانعدام املساواة.

وأشارت الرئيسة إأ أة قطاع ا دمات قطاع معرتت بأني مصدر أتاتدي للوفدائف يف  -7
بيد أة حتريدر التجدارة يف ا ددمات ل يفضدي تلقائيداا  تيما بالنسبة إأ النساء. البلداة النامية، ل

إأ نواتج أفضل لفائددة النسداء. إخ تسدتمر فدوار  األجدور بدر اجلنسدر يف القطداع، وتوجدد قدرائ  
علا أة التمييز اجلنساي كلدماا مدا ليدل النسداء إأ أدوار أد  مد  حيدأ األجدور والقيمدة املضدافة 

و دددريمة النطدددا . ويكمددد  أحدددد األبعددداد الرئيسدددية يف أندددواع  أو لتدددر   يف خددددمات غدددم منظمدددة
ا دمات ال  تقدمها النساء. فنتات النساء يف ا دمات منخفضة ا نتاجية وخات ا مكانيات 
احملددددودة مددد  حيدددأ تددددراكم رأا املدددال واملهدددارات، ملدددل التجددددارة الصدددريمة وا ددددمات التخصددددية 

اجتماعيداا واقتصدادياا، يف حدر أة التوفيدف يف ا ددمات  وا تمعية، لد م  فرص الرتقاء باملرأة
 خات املهارات املتوتطة أو العالية قادر علا نيكر النساء اقتصادياا واجتماعياا. 
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وختمددد  الرئيسدددة بالتتدددديد علدددا العكقدددة بدددر التجدددارة وندددوع اجلدددنس يف خطدددة التنميدددة  -8
 طددة األوأ فر ددة للتصدددا للقضددايا وخطددة عمددل أديددس أبابددا. إخ تتدديمل ا 2030املسددتدامة لعددام 

 5و 2و 1اجلنسانية علا  و متعدد التخصصات واجلوانب. خل  أة أ دات التنمية املسدتدامة 
تضدددمن  غايدددات ومؤشدددرات مفيددددة جدددداا للتمكدددر القتصدددادا للمدددرأة. وتدددلط  الرئيسدددة  16و

ا للمددرأة مدد  الضددوء علددا حتدددير أتاتددير  ددا مددرورة تدداوي منطددق جدددو  التمكددر القتصدداد
خددكل العددرتات حبقددو  املددرأة باعتبار ددا مدد  حقددو  ا نسدداة، ومددرورة التنفيددا الكامددل لكددل مدد  

وخطة عمل أديس أبابا، رغم التحديات املقرتنة با جراءات  2030خطة التنمية املستدامة لعام 
 التحويلية خات الصلة. 

اتدا  ثابد  يف فنلنددا، وعامدل وأبري أحد املندوبر أة نيكر النسداء والبندات  ددت تي -9
حاتم يف النجاح القتصادا للبلدد، ومكدوة مهدم مد  مكوندات تعاوهندا ا ودائي. وأبدري املنددوب 
مددا كدداة للتجددارة الدوليددة مدد   ثددار إجيابيددة علددا املددرأة؛ فقددد يادت التجددارة فددرص عمددل النسدداء يف 

ا   يف حتسددر فددروت العمددل  ددناعات ملددل املكبددس والنسدديج واملددواد ا لكرتونيددة ا فيفددة، وتدد
ونوعيتددي، خلددد  أة العمدددل يف التدددركات املرتبطدددة بسكتدددل القيمددة تدددوفر فروفددداا أفضدددل مددد  العمدددل 
املندددز . وعدددكوة علدددا خلددد ، يوجدددد ارتبدددات إجيددداحب بدددر التجدددارة والنهدددوه حبقدددو  املدددرأة. بيدددد أة 

ومددددد   م علددددداقددددددرات التجدددددارة ل تسدددددتخدم بالكامدددددل وتعتمدددددد يف هنايدددددة املطدددددات إأ حدددددد كبددددد
 السياتات احمللية والقواعد الجتماعية. 

 التجارة كأداة للتنمية االقتصادية للمرأة -باء 
 م  جدول األعمال( 3)البند 

 العالقات القائمة بين التجارة ونوع الجنس في قطاع الزراعة  
 ركددددزت اجللسددددة األوأ علددددا العكقددددات القائمددددة بددددر التجددددارة ونددددوع اجلددددنس يف القطدددداع -10

الزراعددي. وحبلدد  اجللسددة الفددرص الدد  ثكدد  للتجددارة أة تتيحهددا لتمكددر املددرأة وحتقيددق رفا هددا يف 
قطاع الزراعة وما يقرتة بتل  الفرص م  حتديات. وركزت النقاشات إأ حد كبدم علدا التبعدات 
 اجلنسدددددانية لكتدددددتريكل التجدددددارا للزراعدددددة وتنويددددد  النتدددددات الزراعدددددي. ووجدددددي ا دددددأاء النتبدددددا  إأ

 خصو ية تيا  العكقة بر التجارة ونوع اجلنس يف الزراعة وتعقيد ا. 
وقددم أحدد ا ددأاء تفا ديل عدد   دا  العكقدة، وحددأ علدا التفكددم يف التجدارة باعتبار ددا  -11

أداة للتمكدر القتصددادا للمدرأة. فلمددة نزعددة إأ ا فدرات يف تبسددي  األمددور؛ إخ بدات مفهددوم نددوع 
عددد  كلمدددة املدددرأة، واحلدددال أة مددداا املفهدددوم دللت أعمدددق. واقدددرتة خلددد   يسدددتعمل بدددديكا  اجلدددنس

بانتقددال ا طددداب السياتدددي مددد  تقيددديم األودددات املتقاطعدددة لنعددددام املسددداواة، حيدددأ تقدددّيم القضدددايا 
اجلنسانية باعتبار ا تفاعكا بر ا ثنية والطبقدة واملوقد ، إأ خطداب مبسد  قدائم علدا نيييدز ثندائي 

(. وأبددري ا بددم أة النتقددال إأ الزراعددة التجاريددة لدديس لددي، مدد  منظددور احلددق يف )الرجددال والنسدداء
الريددااء، تددأثمات إجيابيددة أو تددلبية بعينهددا يف األتددر الريفيددة، إخ تتفدداوت التددأثمات بددر ا موعددات 
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الفرعيدددة. ويف التحاليدددل القائمدددة علدددا مدددورد الدددري ، يتدددمل تدددكاة األريدددات ف دددات  تلفدددة تتدددأثر 
بطر  متنوعة، يا فيها األتر املعتمددة علدا األرامدي للعدي ، وف دة العمدال املسدتخدمر  بالتجارة

يف الزراعددة التعاقديددة وترتيبا ددا األخددر ، والعدداملوة يف الصددناعات الزراعيددة املوجهددة  ددو التصدددير. 
ويف بعي السياقات، أفض  عملية التتريكل التجارا إأ امطرابات للية كبدمة تتصدل بداحلق 

 الريااء. ففي كمبوديا مدلكا ُحولد  األرامدي  دو إنتداج املطدات، وعنددما نزلد  أتدعار املطدات، يف
توقف املزارعوة ع  ا نتاج دوة العدودة إأ يراعدة ا ضدراوات. ويف املقابدل أرتدل  األتدر الريفيدة 

عد النسدداء التددابات  ددو قطدداع املكبددس املوجددود يف العا ددمة، و ددو قطدداع يددوفر الدددخل لكنددي يسددا
أيضاا علا اعتماد أوات اتتهكض جديدة قد ل تكوة مستدامة يف املناطق الريفية. والسؤال  وأل 
أل لجب الرتكيدز علدا ا نتاجيدة الزراعيدة ومدرورة إلريداء الفدار  بدر اجلنسدر يف الزراعدة حتيّدزاا إأ 

التجددارة أداة  وددوخج الصددناعة الزراعيددة التددديد العتمدداد علددا املدددخكت ا ارجيددة، و ددل تتددكل
للتمكددر القتصددادا للنسدداء أم العكددس، يعدد  أة النسدداء يتددكل  أداة للتجددارة إخ يددوفرة مددا يددداا 
عاملددةا رخيصدددة. وشدددد ا بدددم با صدددوص علددا مدددرورة اتبدداع هندددج قدددائم علددا احلقدددو . خلددد  أة 

د انصددب أ دددات التنميددة املسددتدامة ن تتضددم  خطابدداا قائمدداا علددا احلقددو  إل بقدددر لدددود؛ فقدد
 ، و و أمر لف  لكنتبا ، ن يتر إأ احلق يف الريااء. 2الرتكيز علا لاربة اجلوع، لك  امدت 

وتددل  خبددم  خددر الضددوء علددا تعقيددد العكقددة بددر التجددارة ونددوع اجلددنس ومددرورة تنددب  -12
النامجدة  التبسي  املفرت، وعره التتنتاجات األولية لبحوث تتعلق با ثار املتفاوتة بر اجلنسر

عدد  وددو الصددادرات الزراعيددة غددم التقليديددة، يددا فيهددا  ددادرات الكينددوا يف مجهوريددة بوليفيددا املتعددددة 
القوميددددات، والدددد  العضددددوا يف مجهوريددددة لو الدثقراطيددددة التددددعبية، وامددددال يف نيبددددال، والفا ددددوليا 

عددز  خلدد  يف جددزء منددي يرلنديددة يف رواندددا. وتتددأثر نوعيددة البحددوث بددنقذ البيانددات، ويُ والبطاطددا ا 
إأ كدددوة ا دددال مومدددوع البحدددأ جيمددد  بدددر مومدددوعر  دددا العمدددل والزراعدددة. وقدددد ل تسدددتوعب 

تامداا عنصدر املوةيدة، و دو ةدة اا الدراتات التتقصائية املصدممة لعمدال املنداطق احلضدرية اتدتيعاب
الوفيفة الرئيسدية مظلدكا رئيسية م  ةات العمالة الزراعية املدفوعة األجر، بينما قد يكوة مفهوم 

يف حالة الزراعة. ولحظ ا بم أة ندوع اجلدنس منظدار حتليلدي مهدم ثكد  مد  خكلدي تقيديم مدد  
ا دمددداج الجتمددداعي املقدددرتة بدددالتحولت الريفيدددة. ويتدددمل نطدددا  التحليدددل التمكدددر القتصدددادا 

قدددل ا نتددداجي. وتتدددم أخدددر  مددد  التمكدددر، يدددا فيهدددا تقاتدددم املسدددؤوليات الرئيسدددية يف احلاا وأبعددداد
التددتنتاجات األوليددة إأ نددواتج متباينددة حبسددب نددوع اجلددنس. ففددي نيبددال مددلكا تفيددد التقددارير بددأة 

يتدرتض فيهدا النسداء والرجدال منا دفةا، يف  تلطة  ن  القرار )فيما يتعلق بإنتاج امال مد  عدمدي(
يميائيدددة. ويف التجدددارة حدددر يدددتحكم الرجدددال باألتددداا يف املمتلكدددات، وكدددال  يف املددددخكت الك

الصدددريمة العدددابرة للحددددود يف روانددددا وأوغنددددا،  ددديم  التددداجرات النسددداء علدددا مقددداطعتر ويهددديم  
الرجددال علددا مقدداطعتر أخددرير. وقددد يكمدد  أحددد أتددباب  دداا التقسدديم يف كددوة بعددي النسدداء 

و الدثقراطيددة منظمدات يف تعاونيددات، يددا يعد  امددتككه  مددوارد ماليدة لكتددتلمار. ويف مجهوريددة ل
التعبية، يتوأ الرجال جلب ال  إأ لطات الريسيل، و م املستفيدوة الرئيسديوة مد  التددريب. 
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و كددداا فددددإة التمكدددر القتصددددادا للمدددرأة ل يفضددددي بالضدددرورة إأ نيكددددر اجتمددداعي، والعكددددس 
 بالعكس. 

ل، ببحدأ مدد  وركز خبم  خر علا معايم التتدامة الطوعية وأطر التدتلمار املسدؤو  -13
تضدددم  تلددد  الصدددكوض الطوعيدددة األبعددداد اجلنسدددانية و ثار دددا علدددا اجلنسدددر. ويتنددداول التدددتعراه 
مخسددة معددايم وأطددر رئيسددية مددم  مخسددة شددروت متصددلة بنددوع اجلددنس )احلصددول علددا األرامددي، 
 واحلصول علا املوارد ا نتاجية، والعدبء ا اداحب، والعمالدة، و دن  القدرار(. وكتدف التحليدل أة
املعايم ل تتضم  إشارات كلمة إأ القضدايا اجلنسدانية، فيمدا عددا القضدايا املتصدلة منهدا بالعمالدة 
وإشددارة إأ العددبء ا ادداحب، يف حددر تراعددي األطددر البعدددأ اجلنسدداي بقدددر أكددأ بقليددل. وبصددورة 

، عدزيت عامة، ترتتب علا املعايم واألطر موموع التتعراه  ثار جنسدانية لددودة. ومد  خلد 
إجددددراءات إ دددددار التددددهادات حقددددو  النسدددداء يف األرامددددي، وخلدددد  مددددلكا يف املكسددددي  وأمريكددددا 
الوتددطا. وأشددار ا بددم إأ مددرورة قيدداا املزيددد مدد  البيانددات لر ددد ا ثددار اجلنسددانية النامجددة عدد  

 معايم التتدامة الطوعية وأطر التتلمار املسؤول. 
ضدددداربة بتددددأة التددددتريكل التجددددارا. فقددددد رأ  بعددددي وكتددددف  املناقتددددة التاليددددة  راء مت -14

املتاركر أة النتقال إأ التتريكل التجارا للزراعة وتنوي  ا نتاج الزراعي يسا م يف اللروة م  
أقددر أحددد ا ددأاء بددأة التددتريكل التجددارا ثكدد  و  خددكل خلددق الوفددائف وحتسددر فددروت العمددل.

فعلددا تدددبيل  قيدديم مدد  حيددأ احلدددق يف الريددااء.أة يولّددد فددرص عمددل، لكندددي شدددد علددا تعقيدددد الت
امللدال، أتداح قطدداع الز دور يف إثيوبيدا وكينيددا فدرص عمدل جديدددة للنسداء، لكندي أثددار شدواغل بتددأة 
نوعيددة الوفددائف املسددتحدثة واتددتقرار ا وخطددر السددبا   ددو القدداع تددعياا إأ اجتددااب التددتلمار 

رود علدددا نطدددا  واتددد  علدددا كلافدددة امليدددا  األجندددمل املباشدددر. وعدددكوة علدددا خلددد ، يعتمدددد إنتددداج الدددو 
واألرامددي، و ددو مددا يلددم شددواغل حاةدددة بتددأة التددتدامة، وثكدد  أة يددؤثر يف احلددق يف الريدددااء. 
وخبصوص التحول الريفي يف كمبوديا، حتّسن  البنية األتاتدية الريفيدة بفضدل التدتلمار األجندمل 

يفددددي وتسددددبب يف تتددددويي أوددددات حّفددددز علددددا النددددزوح الر  املباشددددر باألتدددداا، لكدددد   دددداا التحسدددد 
التدددتهكض. لدددداا فدددإة التددددأثمات الجتماعيددددة والقتصدددادية املرتتبددددة علددددا التوجدددي  ددددو التددددتريكل 

 التجارا للزراعة وتنوي  ا نتاج الزراعي ل بد أة تقيم يف املد  الطويل. 
اراا ونوقتددددد  السدددددبل املمكندددددة لترييدددددم القواعدددددد الجتماعيدددددة املتجدددددارة الددددد  تتضدددددم  أدو  -15

اجتماعيدددددة للرجدددددال والنسددددداء. وأبدددددري ا دددددأاء أة الفرتامدددددات الضدددددمنية الددددد  مؤدا دددددا أة القواعدددددد 
اجلنسدددانية مكرتدددة اجتماعيددداا ول ثكددد  أة تتريدددم إل بدددالتعليم ليسددد  تدددو  جدددزء مددد  املتدددكلة. 
فالقواعددد اجلنسددانية تكرر ددا أيضدداا املؤتسددات واألتددوا ، و ددو عددال ثكدد  فيددي ترييددم السياتددات. 
وتتأثر النساء علا  دو متفداوت بالتجدارة يف  تلدف مراحدل حيدا   )علدا تدبيل امللدال ثكد  أة 

تنة قبل تركي(، و دو مدا مد  شدأني  15-10جنس أعمال الرتكيب طيلة  نيارا النساء عمكا م 
أة يعقددد بقدددر أكددأ العكقددة بددر التجددارة ونددوع اجلددنس. ففددي كمبوديددا مددلكا، حيددأ حظددي قطدداع 

فتدداة ريفيددة  350 000بامتيددايات مدد  الوليددات املتحدددة األمريكيددة، ُتسددتخدم أكلددر مدد  املكبددس 
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يف قطاع املكبس، وقد عادت الدبعي مدنه  إأ قدرا   للدزواج مث بقدر يف القريدة. وتلدم الترييدمات 
 يف أوات اتتهكض العائدات مسائل اجتماعية معقدة. 

نيكدددر املدددرأة يكمددد  يف تنفيدددا السياتدددات.  وأبدددري أحدددد ا دددأاء أة التحددددا الرئيسدددي يف -16
ويقوم التمكر القتصادا للمدرأة علدا خطدة حتويليدة تسدتدعي حتركدات اجتماعيدة ونسدائية لددعم 
الترييدددم. ووجدددي أحدددد املتددداركر النتبدددا  إأ مدددرورة ييدددادة الرتكيدددز علدددا البلدددداة األفريقيدددة الناطقدددة 

وتل  متدارض   خدر الضدوء علدا مدا تتمتد  بدي النسداء بالفرنسية ال  غالباا ما تتجا لها التحاليل. 
املريرتبات م  قدرات  ائلة وعلا مرورة التتلمار يف شبكات املريرتبر والتتفادة منها لتحويل 

 املوارد واملعارت إأ نساء البلداة األ لية.

 العالقات القائمة بين التجارة ونوع الجنس في قطاع التصنيع الموجه نحو التصدير  
ركدزت اجللسددة اللانيدة علددا العكقدات بددر التجدارة ونددوع اجلدنس يف قطدداع التصدني  املوجددي  -17

 ددو التصدددير. وتناولدد  نقاشددات اجللسددة التدددابم اميكليددة الكيمددة لضددماة اتددتفادة النسدداء مدد  
 توتي  التجارة وااحه  يف مواجهة حتديات القطاع.

بر اجلنسدر يف تكتدل القيمدة العامليدة، نداق  واتتناداا إأ نتائج دراتة بتأة املساواة  -18
أحد ا أاء الدور احلاتم الاا يؤديي قطاع التصني  املوجي  و التصدير واملعتمد علا كلافة اليد 
العاملدددة يف إتاحدددة فدددرص عمدددل للنسددداء. ويسدددهل ودددو  ددداا القطددداع دخدددول النسددداء أتدددوا  العمدددل 

ظمة. وأبري ا بم أة لال  تبعات مهمة علا النسداء املنظم، يا يتيحي م  بدائل للعمالة غم املن
 منها حتسر الو ول إأ الئتماة، و و ما يسا م بدور  يف الرتقاء بظروت معيتته . 

يف املائدة مدد  القددوة العاملددة يف  80إأ  60 ددو  وشددد خبددم  خددر علدا أة النسدداء ثددلل  -19
 79 يددة. وقدد ارتفدد  عددد تلدد  املنداطق بدداطراد ، مدد منداطق تهيددز الصدادرات )املصددنعة( يف البلدداة النام

، إأ  800 000 و  ، و ي مناطق كان  تستخدم1975بلداا يف عام  25منطقة يف  شدخذ 
مليوة شدخذ   66بلداا يف الوق  احلامر، و ي مناطق تستخدم  130منطقة يف  3 500 و 

ة للعمالدة يف املصدان  املوجهدة  دو يف البلداة النامية. كما تل  ا بم الضوء علا اجلوانب السلبي
التصدددير، حيددأ غالبدداا مددا تكددوة حقددو  العمددال مقيدددةا ملددا كدداة احلددق يف النضددمام إأ النقابددات 

يفضددي يف أحيدداة  كلددمة  إأ  ويف حريددة تكددوي  اجلمعيددات بصددفة  عامددة  غددم مكفددول، األمددر الدداا
نيكدر املدرأة، إخ تفسدمل   دي مد   دميم أمات أة حرية تكدوي  اجلمعيداتو  فروت عمل  عبة.

للنساء عال املطالبة حبقوقه . وأو ا خبم  خر باتاخ إجراءات علا املستو  احلكومي سدت 
 دعم النساء يف يارتة حقوقه  يف املفاومة اجلماعية وإعمال احلق يف حرية تكوي  اجلمعيات.

يف  بب الرتاجددد ومدد  دواعددي القلدددق األخددر  احتمددال مريدددادرة النسدداء قطدداع التصدددني  بسدد -20
تأنيددأ تددو  العمددل. وتفيددد األدلددة القائمددة أة الرتقدداء الصددناعي يقددرتة با فدداه  كبددم  يف حصددة 
النسددداء يف العمالدددة، و دددو ا فددداه ثكددد  أة يكدددوة مرتبطددداا بالقوالدددب النمطيدددة اجلنسدددانية وبدددنقذ 

رة الصناعة املوجهة الو ول إأ التدريب يف العمل. وأشار أحد ا أاء إأ أة النساء الك  يرياد
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 ددو التصدددير كلددماا مددا ينددتقل  إأ القتصدداد غددم املددنظم، ل تدديما ا دددمات غددم املنظمددة. ويددأي 
خلددددد  دور قطددددداع ا ددددددمات باعتبدددددار  قطاعددددداا احتياطيددددداا كبدددددماا. ول بدددددد مددددد  تكليدددددف البحدددددوث 

 لتتكتات  ا  املسألة علا  و  أمشل. 
فضدددددي السياتددددات املوجهدددددة  ددددو التصددددددير إأ وشدددددد خبدددددم  خددددر علدددددا احتمددددال أة ت -21

، متددماا إأ أة إدمدداج املددرأة لتدداج إأ ييددادة الرتكيددز علددا السددل  القابلددة للتجددارة بصددفة   انكمددا، 
عامددة )السددل  املصدددرة والسددل  املبيعددة يف السددو  احملليددة(. وتطبيددق تياتددات تفضددي إأ مددريوت  

مد  احتمدالت إحدراي تقددم   تصدادية ولدد مد  مثانكماشية ثك  أة يؤثر تلباا علا األنتطة الق
 يتعلق بالقضايا اجلنسانية. كبم فيما

وتقيد قدرة النساء علدا املتداركة بنجداح يف قطداع التصدني  بعددم حصدوم  أو حصدوم   -22
احملدددود علددا األرامددي باعتبار ددا أ ددولا ومددمانات بصددفة  عامددة، وباتددتمرار الفددوار  يف ا يددارات 

تويات التحصديل العلمددي، وبعددم اللقددة. وثكد  التصدددا لدنقذ الضددمانات بتنفيددا التعليميدة ومسدد
مبادرات ترمي إأ تزويد النساء با دمات املالية. بيد أة أحدد ا دأاء شددد علدا حددود متداري  

يف مديونيدة ل ثكد  حتمدل  التمويل ا دماجي، ملل مبادرات التمويل البالغ الصدرير، الد  تتسدبب
وعددكوة علددا خلدد ، غالبدداا مددا يكددوة التمويددل ا دمدداجي موجهدداا . تددات املسددتفيدي أعباء ددا يف أو 

  و التتهكض وتلبية احتياجات  طارئة  بدلا م  اتتحداث أنتطة اقتصادية جديدة.
وأشار ا أاء إأ أة اتتمرار الفصل بدر اجلنسدر يف التعلديم مسدألة حاةدة بالنسدبة إأ  -23

جلنس، إخ يؤدا خل  إأ الفصل بر اجلنسدر يف العمالدة. وكلدماا مدا تكدوة النواتج املتصلة بنوع ا
ا ايفدة، و دو تفكدم تقييددا يفضدي إأ  دعوبات يف الرتقداء. والتمكدر،  النساء لجمدات عد 

الاا يُعرت بأني ييادة القدوة واللقدة، مفهدوم حتدويلي قدوا قدادر علدا إحدداث ترييدمات يف املواقدف 
املتددداري . وأبدددري ا دددأاء الفدددرص الناشددد ة عددد  تطدددوير أنتدددطة التوريدددد ا دددارجي ويف حركيدددة إنتددداء 

العاملية. بيد أة تل  األنتطة تقتضي اتتلماراا يف رأا املدال، و دو مدا قدد جيعدل النسداء يف ومد   
أد . وتددوفماا للتكدداليف، ن تعددد التددركات تسددتوعب تكلفددة التددتلمار يف رأا املددال عنددد توريددد 

مدد  مصددادر خارجيددة، فتنقددل تلدد  التكدداليف إأ العمددال الدداي  يضددطلعوة بتلدد  بعددي األنتددطة 
التتفادة مد  الفدرص  اتتلمارية معيفة قدرات األنتطة. ونتيجة لال ، ل يستطي  األفراد خوو

اجلديددددة. وقدددد يكمددد  أحدددد احللدددول يف إنتددداء عموعدددات أعمدددال تسدددتهدت النسددداء وتتددداح فيهدددا 
 ددا  التددرتاتيجية يف املبددادرات القائمددة ملددل بددرامج املعونددة مدد   التجهيددزات الكيمددة. وثكدد  دمددج

 أجل التجارة. 
بيددد أة ا ددأاء تسدداءلوا عدد  مددد  إمكانيددة إنتدداء عموعددات األعمددال يف البلددداة الناميددة  -24

م  الناحية العملية، إخ قد يرتتب ع  خل  انتهاض  لكلتزامات القائمة يف إطدار تتدريعات حقدو  
ريددة واتفاقددات التجددارة احلددرة وتدددابم التددتلمار املتصددلة بالتجددارة. وينبريددي للسياتددات امللكيددة الفك

املنا رة للمساواة بر اجلنسر أة تعيد النظر يف الكيفية الد  ثكد  سدا أة تقيدد تلد  اللتزامدات 
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علدددا  دددو  غدددم مقبدددول حصدددة القيمدددة املضدددافة وتعطدددل الرتقددداء والتنميدددة الصدددناعية. ويتملدددل أحدددد 
 بدائل املمكنة يف تصميم شروت أداء  خكية  ل تنته  مبادئ منظمة التجارة العاملية.ال

وقال أحد ا أاء إة التحرير لدث يف بعي احلالت يف مرحلة مبكرة أكلدر مد  الدكيم  -25
م  عمليات التحول إأ التصني . وتعره التركات املصنعة احمللية قبل األواة للمنافسة األجنبيدة 

النف  علا التركات الكبمة علا حساب املنتجر الصريار. وملا كان  النساء يعمل  عادةا يعود ب
 يف التركات الصريمة، فإة النفتاح املباغ  علا التجارة ثك  أة يضر س . 

إتاحددددة  ددددام  للمندددداورة علددددا  ددددعيد السياتددددات  واختلفدددد   راء ا ددددأاء بتددددأة مسددددألة -26
 دددداا امددددام   . وشدددددد بعددددي ا ددددأاء علددددا أة البحددددأ عدددد وعكقتهددددا باملسدددداواة بددددر اجلنسددددر

وجددود  السياتددا  يددرتب  علددا  ددو  وثيددق باملسدداواة بددر اجلنسددر. وعلددا وجددي ا صددوص، يتددكل
 دددام   تياتدددا  كدددات  للدددتحكم يف تددددفقات رأا املدددال الداخليدددة وا ارجيدددة شدددرطاا أتاتدددياا يف 

ل التصددا ملسدألة املسداواة بدر اجلنسدر. املستو  الكلي احمللية م  أج  تصميم وتنفيا تياتات
السياتددات وامياكددل  اسددام  احلركددة علددا مصددعد املسددتو  الكلددي العامددة املتعلقددة إل أة مسددائل

القتصددددادية العامليددددة ل نيندددد  احلكومددددات بالضددددرورة مدددد  اتدددداخ إجددددراءات لتمكددددر املددددرأة؛ فاملسددددألة 
ءات لليدة فعالدة لتمكدر املدرأة مد  خدكل  ام  السياتات وإوا علا اتاخ إجدرا تتوقف علا ل

تنفيا التتريعات والسياتات. واتفق ا أاء يف أني ما يال يتعر بال جهود  كبمة بواتدطة القدو  
الجتماعية علا الصعيد احمللي. وتل  أحد ا أاء الضوء علا أ ية  ي ة بي دة مكئمدة ل عمدال 

لمسدداءلة عدد  انتهاكددات قددوانر العمددل أو الددنظم علددا الصددعيد الدددو  تعددل التددركات خامددعةا ل
الضددددريبية؛ فاملسددددألة ل تقددددف عنددددد رايددددة حقددددو  املسددددتلمري  األجانددددب بددددل تقتضددددي إقددددرار عقددددد  

 اجتماعي خيصهم.

 بين التجارة ونوع الجنس في قطاع الخدمات العالقات القائمة  
قطداع ا ددمات. ونداق   ركزت اجللسة اللاللة علا الرواب  بدر التجدارة وندوع اجلدنس يف -27

املتاركوة يف اجللسة فرص مدماة اتدتفادة النسداء مد  ييدادة متداركته  يف القطداع، يدا يف خلد  
 اعتماد تياتات تراعي البعد اجلنساي يف قطاع ا دمات. 

و حتدث أحد ا أاء عما تبالي كولومبيا م  جهود يف تبيل إدماج املزيد م  النساء يف  -28
يبلددغ فددار  األجددور بددر اجلنسددر  ففددي كولومبيددا، مومدداا ويف السددياحة خصو دداا.قطدداع ا دددمات ع

يف املائدة. واتدُتحدث  بعدي  37نفاخ النسداء إأ شدبكة ا نرتند   يف املائة، وتبلغ نسبة 21 و 
الوتائل لتلبية احتياجات املنتآت الصريمة واملتوتطة احلجم سدت ييادة معدل بقائها. وأو ا 

تدابم اعتأ ا مرورية لتعزيز متاركة النساء يف القتصاد، و ي ييادة امتلدال القواعدد ا بم بلكثة 
الدوليدددة، وتنميدددة فدددرص التددددريب، وا خدددكص يف تنفيدددا القدددوانر. ويظدددل امتلدددال املعدددايم الدوليدددة،  
 كمعايم املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس، وتقييم المتلال متدكلة بالنسدبة إأ مقددمي ا ددمات

 يف كولومبيا. 
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وشددددد خبدددم  خدددر علدددا أة عددددداا كبدددماا مددد  النسددداء يف إثيوبيدددا ُيسدددتخدأم  يف منتدددآت  -29
 ددريمة ومتوتددطة احلجددم موجهددة  ددو ا دددمات. ونظددراا إأ ارتفدداع عدددد النسدداء يف القددوة العاملددة، 
يا يتوقدد  أة تسددتفيد تلدد  املنتددآت بصددفة خا ددة مدد  اتددرتاتيجية احلكومددة يف تددبيل دمددج القضددا

اجلنسدددانية يف مجيددد  السياتدددات واألطدددر القانونيدددة. وتتملدددل إحدددد  التو ددديات الراميدددة إأ نيكدددر 
النساء وتسخم قدرا   كفاعكت يف ا ال القتصادا يف اتتحداث وإتاحة تكنولوجيات توفر 

 الوق  والطاقة العاملة وتكوة مصممة وفقاا لحتياجات النساء. 
يددا تدددخكت تياتدداتية لددددة امدددت تتدديمل للنسدداء احلصددول ورّكددز خبددم  خددر علددا تنف -30

علا املوارد وحتسر أوماعه  يف البي ة التجارية ككل. وتتددد تلد  التو ديات السياتداتية علدا 
عّهددددزات )عدددد  طريددددق و  أة يكدددد  مو ددددولت )عدددد  طريددددق املؤتسددددات املاليددددة( حاجددددة النسدددداء إأ

خا ددة باملنتددآت الصددريمة واملتوتددطة احلجددم التدددريب(. وثكدد  حتقيددق خلدد  ببلددورة وتددائل نيويددل 
وومدد   ططددات ادخددار وترتيبددات متدداسة، وبواتددطة إنتدداء مراكددز امتيدداي تددوفر التدددريب ويسددهل 
علددا النسدداء الو ددول إليهددا. وتتددمل أمللددة التدددابم الدد  ثكدد  أة تعددود بنفدد  كبددم علددا التدداجرات 

أفريقيدددا واجلندددوب األفريقدددي، وتطبيدددق  النسددداء نظدددام التجدددارة املبسددد  للسدددو  املتدددرتكة لددددول شدددر 
 تفيضات أو حوافز مريبية ثك  أة تتج  النساء علا دخول القطاعات املنظمة. 

وأخددماا، ركددز خبددم  خددر علددا نيكددر املددرأة األفريقيددة. وينتقددل عدددد متزايددد مدد  النسدداء يف  -31
راا للنمدو القتصدادا أفريقيا م  القطاع الزراعي إأ قطاع ا ددمات، وبدات قطداع ا ددمات مصدد

والعمالة، فريدا م  مث عامكا مد  عوامدل التمكدر القتصدادا للمدرأة. ول بدد مد  ومد  تياتدات 
تراعي البعد اجلنساي لتسخم قدرات النساء يف ا دمات، كالسياتات ال  تقدم حدوافز مدريبية 

علدددا السدددل  الددد  لتتدددجي  الصدددادرات مددد  املتددداري  ا دميدددة النسدددائية؛ والتخفيضدددات الضدددريبية 
تتددكل مددددخكت مددرورية ملنتدددآت ا ددددمات؛ والسياتددات الددد  تتددج  املصدددارت واملؤتسدددات 
املاليدددة علدددا بلدددورة منتجدددات وخددددمات تكدددوة أكلدددر ابتكددداراا وتركدددز علدددا البعدددد اجلنسددداي لتمكدددر 

 النساء م  إنتاء املتاري  وتطوير ا. 
للعمالددددة عمومدددداا ولعمالددددة النسدددداء  واتفددددق ا ددددأاء يف أة السددددياحة تظددددل مصدددددراا رئيسددددياا  -32

خصو ددداا، يف املنددداطق الريفيدددة واحلضدددرية علدددا السدددواء. وتوجدددد النسددداء يف مجيددد  مراحدددل تكتدددل 
القيمدددددة، كمدددددزودات بالسدددددك  والريدددددااء والسدددددل  التاكاريدددددة، وكمرشددددددات تدددددياحيات ومنظمدددددات 

اجه  قيددوداا يف رحددكت. ورغددم الفددرص اجلديدددة الدد  يتيحهددا توتدد  السددياحة، ل تددزال النسدداء يددو 
الو دددول إأ الوفدددائف األعلدددا أجدددراا واألنتدددطة دوة القطاعيدددة األكلدددر دراا ل ربددداح. ويف البلدددداة 

تنظيدف يف  اتدتقبال وعدامكت املختلفة، يرجمل أة نيارا النساء وفائف أقدل مهدارة، كموففدات
النسدداء يف نددادلت يف املطدداعم علدا تددبيل امللددال. وعدكوة علددا خلدد ، يدرجمل أة تعمددل و  الفنداد 

وفدددائف متقطعدددة أو غدددم منظمدددة ويتعرمددد  مددد  مث بقددددر أكدددأ متاشدددة الددددخل. ويسدددجل قطددداع 
 الضيافة مستويات مرتفعة م  التحر، اجلنسي وما يتبهي م  اعتداءات علا النساء. 
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وأشددار ا ددأاء إأ متددكلة أخددر  و ددي أة قدددراا كبددماا مدد  القيمددة الدد  تولددد ا السددياحة  -33
بدل تنيهدا التدركات الكدأ  لتنظديم  تمعات احمللية الد  تدؤدا فيهدا النسداء دوراا أبدري،تنيها ا  ل

الرحكت السياحية والوتدطاء العداملوة يف املكاتدب، و دي أنتدطة ل تدزال تضد  ميمندة الرجدال. 
ويتفدددق اجلميددد  إمجدددالا يف أة قطددداع السدددياحة ينبريدددي أة يتوتددد  بطريقدددة اتدددرتاتيجية ومراعيدددة للبعدددد 

نسدداي. فعلددا تددبيل امللددال، يددوفر املركددز الددوط  للتدددريب الفندددقي والسددياحي يف إثيوبيددا تدددريباا اجل
لتنميددة املهددارات يركددز علددا النسدداء والتددباب. وعددكوة علددا خلدد  ثكدد  أة يسددا م تنويدد  عددره 
ا دددمات السددياحية يف اغتنددام النسدداء فر دداا غددم مسددتريلة حددا ا ة، كمددا  ددو احلددال يف السددياحة 

تمعيددة مددلكا، حيددأ تسددجل النسدداء حضددوراا نتددطاا بصددفة خا ددة. وتتددكل  ططددات تقاتددم ا 
ا يددرادات الراميددة إأ إعددادة توجيددي األربدداح املكتسددبة مدد  السددياحة  ددو ا تمعددات احملليددة والددرواب  
بددر قطدداع السددياحة وقطدداع التصددني  تددبكا واعدددة لتمكددر النسدداء مدد  التددتفادة بقدددر أكددأ مدد  

  يف قطاع السياحة. وكلماا ما تواجي النساء العامكت يف السياحة  عوبة إمافية تتملل متاركته
 يف قلة احتكاكه  باللريات األجنبية، رغم تفو  البنات علا األولد يف املدارا يف بلداة كلمة. 

وأعقب  خل  مناقتات تلط  الضوء علدا مسدا ة النسداء العدامكت يف التجدارة غدم  -34
كبمة يف النمو القتصادا وا يرادات احلكومية يف أفريقيا جنوب  العابرة للحدود مسا ةاملنظمة 

الصددحراء. وتتدديمل التجددارة عددأ احلدددود للنسدداء فددرص عمددل وإيددرادات ل يسددتهاة سددا. بيددد أة  دداا 
النتات تتوبي نقائذ عدة، ل تيما عدم الظهور، والو م، والتعره للعنف والتحر، والفساد 

مدددوففي اجلمدددارض، وتددددي فدددروت العمدددل، ونددددرة البياندددات، واألميدددة، وعددددم العدددرتات مددد  قبدددل 
يسدددا ة التجدددارة عدددأ احلددددود يف القتصددداد. وإخ تعمدددل نسددداء كلدددمات يف قطاعدددات غدددم منظمدددة، 
يتكل التعليم عامكا رئيسياا يف التنقل. لاا يظل تزويد النساء باملهارات الكيمة بواتدطة التددريب 

لتددددريب يف العمدددل أمدددراا حاةددداا يف نيكدددر النسددداء مددد  النتقدددال إأ قطاعدددات ا ددددمات املهددد  وا
املنظمدددة واحلصدددول علدددا وفيفدددة يف ا ددددمات املعتمدددددة علدددا مهدددارات متوتدددطة وعاليدددة. وتصددددل 
منتددآت األعمددال املنظمددة بطريقددة أتددهل إأ التمويددل والتكنولوجيددات، رغددم اتددتمرار العوائددق يف 

 تيما افتقار النساء إأ الوق  وو وم  احملددود إأ التددريب التقد  والتعلديم  اا ا ال أيضاا، ل
 يف ميادي  العلوم والتكنولوجيا وامندتة والرياميات. 

 المساواة بين الجنسين والتمكين االقتصادي للمرأة في األطر العالمية الجديدة  
تناول  اجللسدة الرابعدة مسدألة املسداواة بدر اجلنسدر والتمكدر القتصدادا للمدرأة مدم   -35

وخطة عمدل أديدس أبابدا.  2030األطر العاملية اجلديدة ال  حدد ا خطة التنمية املستدامة لعام 
وتل  املتاركوة يف اجللسدة الضدوء علدا الفدرص الد  تتيحهدا  دا  األطدر للنسداء وعلدا النقدائذ 

وأ ددات التنميدة املسدتدامة  2030ة. واتفق املتداركوة يف أة خطدة التنميدة املسدتدامة لعدام املمكن
تتديمل إطدداراا لتمكددر املددرأة ودمدج البعددد اجلنسدداي يف التنميددة. بيدد أة ا جددراءات املعزولددة تعتددأ غددم  

بددأة حتقيددق كافيددة  اسددة التحددديات املتددرتكة. وتؤكددد األ دددات اجلوانددب ا جيابيددة للددرتاب  إخ تقددر 
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املسداواة بددر اجلنسدر ونيكددر املدرأة ثكدد  أة يسدا ا مسددا ة حاةدة يف إحددراي تقددم يف بلددو  كددل 
 األ دات والريايات. 

وشدد أحد ا أاء علا أة املساواة بر اجلنسر ونيكر املرأة أتاتدياة  عمدال حقدو   -36
تدرتاتيجية اقتصدادية خكيدة. فالتجدارة، ا نساة إعمالا كامكا، مضيفاا أة  دا  النظريدة تقدوم علدا ا

إخ تستحدث عدداا كبماا مد  الوفدائف اجلديددة يف القطداع املدنظم باألتداا، تسدا م يف التمكدر 
القتصددددادا للمددددرأة. و كدددداا فددددإة الددددنهج القددددائم علددددا حقددددو  ا نسدددداة وتقيدددديم اجلدددددو  أمددددراة 

 مرتابطاة. 
لة لكتفاقات التجارية، بالرتكيز علا اتفا  وأشار خبم  خر إأ ا ثار الجتماعية املعزو  -37

شدددراكة احملدددي  امدددادئ واحلاجدددة إأ تقييمدددات مسدددبقة  ثدددار  دددا  التفاقدددات برييدددة قيددداا الندددواتج 
التوييعيددة   ددكح السياتددة التجاريددة. وتددتتيمل تلدد  التقييمددات للددويارات املختصددة ومدد  خطدد  

ة حبسددب نددوع اجلددنس أمددر ل غدد  عنددي للمسددتقبل واتددرتاتيجيات تعددديل. ومجدد  البيانددات املصددنف
لومددد  تياتدددات قائمدددة علدددا قدددرائ . وتدددؤدا السياتدددة الجتماعيدددة، فيمدددا يتصدددل ييدددادي  منهدددا 
املعاشات وإعانات ا عاقة وبدلت األمومة وإعالة األطفدال، دوراا لوريداا يف حتريدر املدرأة ونيكينهدا 

ألثدر الجتمداعي حاةداا لتحريدر النسداء القتصادا. وتيكوة التتلمار يف  اا البعدد مد  أبعداد ا
مددد  العمدددل يف الرعايدددة ويف املندددزل بدددك أجدددر. ويتملدددل السدددؤال الرئيسدددي يف كيفيدددة نيويدددل التدددتلمار 

 الجتماعي وتعب ة املوارد. 
وشدد ا بم علا أة مجي  البلداة تقريباا، يا فيها أفقر البلداة، لديها قددرة وطنيدة علدا  -38

لجتماعي. وثك  اتباع تبل عدة، منها إعادة تصيذ ا نفا  العدام )وخلد  نيويل التتلمار ا
ملكا بإلرياء أو تفيي ا نفا  العسكرا وييادة ا يرادات اجلبائية، بفدره مدريبة علدا اتدتخراج 
املعدددادة مدددلكا(، والقضددداء علدددا التددددفقات املاليدددة غدددم القانونيدددة )كدددالتهرب الضدددريمل(، واتدددتخدام 

ملاليددة واحتياطيددات العملددة األجنبيددة، والقددرتاه أو إعددادة  يكلددة الددديوة، واعتمدداد الحتياطيددات ا
قدر م  التضخم أو العجز املا (، واملعونة ا وائيدة، ل  أطر اقتصاد كلي أكلر مكءمة )كتحّمل

يدة. تيما يف حالة أقل البداة وواا. وتوجد موارد لتمكر املرأة، بيد أة  داا التمكدر ل يعتدأ أولو 
مث انتقلد  املناقتدة إأ مسدألة خات  ددلة، و ديأل كيدف تديكوة باتددتطاعة البلدداة بلدو  أ دددات 
التنمية املستدامة إخا كان  يف ا ة خاتي تفي ا نفا  العام باتباع تياتات اقتصدادية متتدددة 

امام  الضريمل. وتتكل خطة عمدل أديدس أبابدا أتداا  وبتنفيا تياتات تعديل تتوخا تضييق
ا  اجتماعي جديد يتوخا توفم احلماية الجتماعية وا دمات العامدة الضدرورية للجميد ، يدا ميل

م  أ دات التنمية املستدامة بتدأة العدرتات بأعمدال الرعايدة  4-5جيعلها أتاتية لتنفيا الرياية 
 والعمل املنز  غم مدفوعة األجر. 

وشدد خبم  خر علا أ ية الرتكيز علدا ا ليدات الد  تدتتيمل املضدي قددماا خبطدة التنميدة  -39
وخطدددة عمدددل أديدددس أبابدددا. وخكدددر ا بدددم ثدددكث عموعدددات مددد  ا ليدددات  2030املسدددتدامة لعدددام 

املؤتسية ال  ثك  التتفادة منها فيما يتصل خبطة عمل أديس أبابا وال  تتجاوي ا ليات الد  
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ا عددادة قضددايا املددرأة )ملددل جلنددة األمددم املتحدددة املعنيددة بومدد  املددرأة وجلنددة األمددم املتحدددة تندداق  فيهدد
املعنيددددددة بالسددددددكاة والتنميددددددة(، ل تدددددديما ا ليددددددات العامليددددددة والوطنيددددددة ودوة الوطنيددددددة، إأ جانددددددب 
 مؤتسات حقو  ا نساة. وتتمل ا ليات العاملية املنتد  العاملي للبنية األتاتية، و ليدة تيسدم
التكنولوجيا، وعلس األمم املتحدة القتصادا والجتماعي واملنتد  املع  بتمويل التنمية. وأفداد 
ا بدددم بدددأة مددد  املهدددم املتددداركة بصدددورة نتدددطة يف تلددد  األطدددر، وتعمددديم العتبدددارات اجلنسدددانية يف 

وة الددوط ، عملهددا، والتددتفادة مدد  املددوارد املتاحددة لتمكددر املددرأة. أمددا علددا الصددعيدي  الددوط  ود
فيدددؤدا التصدددميم املؤتسدددي دوراا مهمددداا. ويكمددد  أحدددد األتددد لة الرئيسدددية يف معرفدددة كيفيدددة حتسدددر 
املؤتسات الوطنية واحمللية سدت تدعيم  لتها باألطر املستدامة اجلديدة. ول بد م  اتتحداث 

مددرأة، بتحديددد أتداليب حتليليددة أكلددر تعقيددداا لتقصددي العكقددة بددر التجددارة والتمكددر القتصددادا لل
تكتددل السددببية. وإمددافة إأ خلدد ، لتدداج ومدد  تياتددات منصددفة للتجددارة إأ أتدداليب قائمددة 
علددا املزيددد مدد  املتدداركة. ول بددد أة تكددوة األتدداليب القائمددة علددا املتدداركة مصددممة علددا  ددو 

ايددة تدليم، إخ ثكد ، يف أتددوأ احلدالت، التكعددب بالعمليدة حبيددأ تعكدس السياتددة التجاريدة يف هن
املطدات مصددلحة عموعددات لدددة عومدداا عدد  املصدلحة العامددة. ول بددد مد  ومدد  نظددم إحصددائية 
جديدددة جلمدد  البيانددات وتهيز ددا وحتليلهددا. وأخددماا، ثكدد  أة تددؤدا املؤتسددات وا ليددات املعنيددة 
 ة. حبقو  ا نساة دوراا يف املساعدة علا دعم التمكر القتصادا للمرأة يف نظام التجارة الدولي

واتفق املتاركوة يف أة القطاع ا اص ثك  أة يكوة لركداا للقضداء علدا الفقدر وحتقيدق  -40
النددددماج الجتمددداعي. إل أة خلددد  يتطلدددب ومددد  أطدددر مؤتسدددية وتنظيميدددة مكئمدددة تفضدددي إأ 
تطددوير القطددداع ا ددداص. وثكددد  أة تفدددق التددددابم املنفدداة لصددداحل املدددرأة يف بعدددي البلدددداة، كنظدددام 

املخصصدددة للنسددداء يف املتدددرتيات العامدددة يف كينيدددا، يف حتقيدددق النتدددائج املنتدددودة بسدددبب احلصدددذ 
أ يدة، إل أهندا كلدماا  القدرات احملدودة م  جانب العدره. وتكتسدي روح املبدادرة  نتداء متداري 

لسددد الرمددق( بدددلا مدد  تطددوير املتدداري  والرتقدداء سددا. ويددؤدا  مددا تسددتخدم لسددد الرمددق )متدداري 
ار والتكنولوجيددا دوراا أتاتددياا لتوليددد القيمددة املضددافة والنتقددال إأ التصددني . ويتعددر علددا التددتلم

القطدداع ا دداص التصدددا ملسددألتر مهمتددر،  ددا مددماة املسدداواة بددر اجلنسددر يف العمددل )وخلدد  
 مدددلكا بتنظددديم العدددامكت النسددداء وإلريددداء السياتدددات التمييزيدددة وتدددوفم احلمايدددة الجتماعيدددة( وتدددوفم

 وتادة يف حال حدوث تراج  اقتصادا. 
وتتمل املسائل ا مافية ال  أثمت خكل املناقتة أندواع اجلهدات املعنيدة املطلوبدة جلعدل  -41

املؤتسددددات ومددددداول ا خات مريددددز ؛ والتفاعددددل بددددر التمكددددر القتصددددادا والفعاليددددة القتصددددادية 
سددر إأ مسدداواة جو ريددة؛ والكيفيددة الدد  للمددرأة؛ ومددرورة النتقددال مدد  املسدداواة التددكلية بددر اجلن

ثكدد  أة تدددؤثر سدددا ييدددادة متددداركة النسدداء يف األنتدددطة ا نتاجيدددة يف الوفدددائف ا اابيدددة وإمكانيدددة 
حتمدل املددرأة عب دداا مزدوجدداا، ل تديما يف غيدداب خدددمات عامددة ورايدة اجتماعيددة مكئمددة؛ والكيفيددة 

صدفة مباشدرة للمنظمدات املعنيدة حبقدو  املدرأة وتعزيدز ال  ثك  سا مدماة تدوفم املزيدد مد  املدوارد ب
 دور ا يف  ياغة السياتة التجارية. 
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 المسائل التنظيمية  -ثانياا  
 انتخاب أعضاء المكتب  -ألف 

 م  جدول األعمال( 1)البند 

، 2016أيار/مدددايو  23انتخدددب الجتمددداع، يف جلسدددتي العامدددة الفتتاحيدددة املعقدددودة يف  -42
 مقررة. -لي والسيدة لوتيانا نادر )أوروغواا( نائبة للرئيس اا ي )فنلندا( رئيسالسيد يو ا نيام

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -باء 
 م  جدول األعمال( 2)البند 

جددول أعمالدي املؤقد ، بصديريتي الدواردة اا أقر الجتماع يف جلستي العامة الفتتاحيدة أيضد -43
 ما يلي جدول األعمالأل. ويف TD/B/C.I/EM.8/1يف الوثيقة 
  انتخاب أعضاء املكتب -1 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -2 
 التجارة كأداة للتمكر القتصادا للمرأة -3 
 اعتماد تقرير الجتماع. -4 

 نتائج االجتماع -جيم 
، علدا أة 2016أيار/مدايو  24اتفق الجتماع، يف جلستي العامدة ا تاميدة املعقدودة يف  -44
 للمناقتات.اا عد الرئيس موجز ي

 اعتماد تقرير االجتماع  -دال 
 م  جدول األعمال( 4)البند 

توأ، حت  تبأة  ةاملقرر  -الرئيس  ة، يف جلستي العامة ا تامية أيضاا، لنائبالجتماعأخة  -45
إشرات الرئيس، إعداد الصيرية النهائية للتقرير بعد اختتام الجتماع.
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 المرفق
 (1)الحضور  

 حضر الجتماع يللو الدول التالية األعضاء يف األونكتادأل -1
 إثيوبيا

 أخربيجاة
 اإتباني
 أترتاليا
 باراغواا
 الأاييل
 بولندا

 تركمانستاة
 تركيا
 تونس
 اجلزائر

 مجهورية إيراة ا تكمية
 اجلمهورية الدومينيكية

 مجهورية الكونريو الدثقراطية
 السويد
 شيلي
 غانا
 فنلندا 

 كولومبيا
 املكسي 

 اململكة العربية السعودية
 منريوليا

 موريتانيا 
 ناميبيا

 الوليات املتحدة األمريكية
 اليم 

 وكان  املنظمات احلكومية الدولية التالية يللة يف الجتماعأل -2
 أمانة الكومنولأ
 الحتاد األوروحب

 املنظمة الدولية للفرانكوفونية
 منظمة دول شر  البحر الكاريمل

 مركز اجلنوب
 جتماعألبراعها التالية يللة يف الاألمم املتحدة أو  ي ا ا أو وكان  أجهزة  -3

 مركز التجارة الدولية
 جلنة األمم املتحدة القتصادية ألوروبا

  ي ة األمم املتحدة للمساواة بر اجلنسر ونيكر املرأة



TD/B/C.I/EM.8/3 

17 GE.16-09453 

 أليف الجتماعوكان  الوكالت املتخصصة واملنظمات خات الصلة التالية يللة  -4
 األمم املتحدة ل غاية والزراعة منظمة

 منظمة العمل الدولية
 أللجتماعوكان  املنظمات غم احلكومية التالية يللة يف ا -5

 الف ة العامة
 منظمة أكت  إيد للمعونة

 اجلمعية الدولية لوحدة وثقة املستهلكر 
 املركز الدو  للتجارة والتنمية املستدامة

 التعليم العا التبكة الدولية لتوحيد شهادات 
 املنظمة الكاممونية لتعزيز التعاوة القتصادا الدو 

 منظمة فيكج تويس غم احلكومية
    


