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مقدمة
عقددد اجتمدداع ا دأاء بتددأة التجددارة كددأداة للتمكددر القتصددادا للمدرأة ،يف قصددر األمددم
يف جني ددف ،بسويس د درا ،ي ددومي  23و 24أيار/م ددايو  .2016وك دداة ام دددت م د د الجتم دداع ددو
مناقتددة السياتددات والتدددابم الكيمددة لكددي تسددا م التجددارة والسياتددة التجاريددة مسددا ة كاملددة يف
التمكدر القتصددادا للمدرأة .وعلددا وجدي التحديددد ،كداة يتوقد مد الجتمدداع مسداعدة املتدداركر
علا حتسر فهمهم للعكقات القائمة بر التجارة ونوع اجلنس؛ ومناقتة كيفيدة مدماة التسدا
بددر التجددارة والتمكددر القتصددادا للم درأة؛ وتسددلي الضددوء علددا تددبل وم د وتنفيددا ا ج دراءات
التحويلي ددة م د د أج ددل حتقي ددق املس دداواة ب ددر اجلنس ددر والتمك ددر القتص ددادا للم د درأة عل ددا النح ددو
املنصوص عليي يف خطة التنمية املستدامة لعام  2030وخطة عمل أديس أبابا.
واتدتفاد الجتمداع مد عددروه قددمها  13خبدما ثللددوة حكومدات ومنظمدات حكوميددة
دولي ددة والقط دداع ا دداص وا تم د امل دددي واألوت ددات اجلامعي ددة .وم ددم الجتم دداع ددو  80مت ددارك ا
ينتمددوة إأ أكلددر م د  20بلدددا م د خوا خلفيددات وتددارب متنوعددة .وتيس دما للمناقتددة ،أعدددت
أمانددة األونكت دداد وثيق ددة معلوم ددات أتات ددية بعن دواة كالتج ددارة ك ددأداة للتمك ددر القتص ددادا للم درأةك
(.)TD/B/C.I/EM.8/2

أوالا -موجز الرئيس
ألف -البيانات االفتتاحية
 -1خ ّك ددر نائ ددب األم ددر الع ددام ل ونكت دداد ،يف بيان ددي الفتت دداحي ،بع ددزم ا تمد د ال دددو عل ددا
التصدددا لنعدددام املسدداواة .وأومددمل املعد املقصددود بعبددارة نيكددر املدرأة ،الد ثكد أة تفهددم علددا
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
قدرة املرأة علا التمت بكامل احلقو القتصادية والتتقكل القتصادا .وشدد علا أة نيكر
املدرأة ل خيدددم امل درأة وحددد ا بددل خيدددم اجلمي د  ،وتددا امللددال التددا أل لقددد لحظ د منظمددة األمددم
املتحدة ل غاية والزراعة أة حصول النساء إأ املوارد بقدر حصول الرجال عليهدا ثكد أة يزيدد
إمجا ا نتاج الزراعي يف البلداة النامية بنسبة ترتاوح بر  2.5يف املائة و 4يف املائة.
 -2وخبصوص العكقات احملددة بدر نيكدر املدرأة والتجدارة ،أشدار نائدب األمدر العدام إأ أة
التجارة حبكم طبيعتها تقرتة بتبعات توييعية ،وأة الترييمات التوييعية ثك أة تؤثر يف النساء مد
حيددأ أدوار د كددوهن دداحبات عمددل ومنتجددات ومسددتهلكات ودافعددات مدرائب .و ثددار خل د
املتفاوتة بر اجلنسر ثكد أة تقديم علدا ثكثدة مسدتويات .فدأولا ،وعلدا املسدتو الدوط  ،ثكد
أة ي ددؤدا انفت دداح التج ددارة إأ تف دديي ا يد درادات التعريفي ددة ،ل ت دديما يف البل ددداة النامي ددة ،و ددو
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مددا ثكد أة يددؤدا بدددور إأ تددأثمات حبسددب نددوع اجلددنس يف حجددم ا نفددا احلكددومي وتركيبتددي.
وثاني دا ،وعلددا املسددتو القطدداعي ،ثك د أة تتوت د قطاعددات التصدددير املتنافسددة وتولددد وفددائف
جديدددة ،بينمددا ثك د أة تددنكم قطاعددات التددتماد املتنافسددة .و دداا النددوع م د إعددادة التويي د
القطدداعي ثكد أة تكددوة لددي تددأثمات حبسددب نددوع اجلددنس ،ل تدديما إخا دديم الرجددال أو النسدداء
علددا القطاعددات املتددأثرة .وثاللد ا ،وعلددا مسددتو األتددرة املعيتددية ،تتسددبب التجددارة يف ترييدمات يف
األت ددعار النس ددبية للس ددل وا دددمات ،ويق ددرتة خلد د بتبع ددات حبس ددب ن ددوع اجل ددنس عل ددا ال دددخل
احلقيقي.
 -3وشدد نائب األمر العام علا مرورة التتفادة م تقييمات ثار التجارة املتفاوتدة بدر
اجلنسر لد تصميم السياتة التجارية وتنفيدا ا .وللمسداعدة يف دا اجلهدود ،ومد األونكتداد
برنددامج عمددل بتددأة التجددارة ونددوع اجلددنس والتنميددة ،مد شددأني أة يسدداعد ددناع السياتددات علددا
إعط دداء مض ددموة لتمك ددر املد درأة .وأع ددد الأن ددامج تلسد دلة مد د التق ددارير املتعلق ددة بالتج ددارة وا ث ددار
اجلنسددانية يف عموع ددة م د البل ددداة النامي ددة وأق ددل البل ددداة و دوا ،إأ جان ددب عموع ددة م دواد تعليمي ددة
اتددتندت إليهددا دورتدداة تدددريبيتاة نُظمتددا بنجدداح علددا شددبكة ا نرتن د وركزتددا علددا التجددارة ونددوع
اجلددنس .وخددتم نائددب األمددر العددام بالتتددديد علددا أة الدددورة الرابعددة عتددرة مل دؤنير األمددم املتحدددة
للتجارة والتنمية تتُتيمل فر ة للمضي يف تعزيز املساواة بر اجلنسر.
 -4وقال رئيسة وحدة التجارة والقضايا اجلنسانية والتنمية إة العكقدة بدر التجدارة والزراعدة
ونوع اجلنس عكقة معقدة ومتعددة األبعاد وتعتمد بدرجة كبمة علا السديا احملددد .بيدد أة مد
املمكد 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
الدداا يتددارض بددي الرجددال يف يراعددة احملا دديل التصددديرية ،لك د الرجددال ،بصددفة عامددة ،ددم الدداي
يبيعددوة املنتجددات ويتحكمددوة يف أربدداح البي د  .وتعكددس تل د األوددات اجلنسددانية قواعددد اجتماعيددة
ددعوبات مرتبطددة بنددوع اجلددنس فيمددا يتعلددق باحلصددول علددا األ ددول ا نتاجيددة
متجددارة ،وكددال
وا دمات .وخبصدوص ثدار التجدارة املتفاوتدة بدر اجلنسدر ،أشدارت الرئيسدة إأ أة حتريدر التجدارة
لدديس لددي تددأثمات إجيابيددة أو تددلبية لددددة علددا النسدداء يف الزراعددة ،إخ تتلددف التددأثمات بدداختكت
ا موع ددات الفرعي ددة للنس دداء وخل د د حبس ددب الفص ددل القط دداعي وأو ددات احملا دديل والزراع ددة ون ددوع
الرتتيبات القائمة فيما يتعلق حبياية األرامي والديناميات الد تدتحكم يف العكقدات داخدل األتدر
املعيتية.
 -5وأشد ددارت الرئيسد ددة إأ أة أثد ددر حتريد ددر التجد ددارة علد ددا النسد دداء أثد ددر خو حد دددي يف معظد ددم
احلددالت .فعلددا تددبيل امللددال ،ثكد أة تسددتفيد النسدداء بصددفته مسددتهلكات مد حتديددد أتددعار
مقبولددة بقدددر أكددأ للدواردات الرياائيددة نتيجددة لتحريددر التجددارة ،بينمددا يقلددذ خلد األربدداح الضد يلة
بالفعدل الد تنيهدا النسداء الريفيدات بصدفته منتجدات يف القطداع .وبامللدل ،ثكد أة يتديمل تنويد
الزراعددة واتددتريكما التجددارا فر دا جديدددة لنسدداء األريددات ،لك د خل د قددد يلددم حتددديات كبددمة
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أيض ا .ويف األنتطة الزراعية احلقلية ،عادة ما تكوة العملية لصاحل املزارعر خوا التوجي التجارا
الدداي يسددتفيدوة مد احلصددول علددا ددو أفضددل علددا املدددخكت وشددبكات التسددويق ،بينمددا يدزاح
املنتجددوة الصددريار يد فدديهم نسدداء املزارعددات يف األرامددي امامتددية .أمددا يف العمددل الزراعددي خددارج
احلقل ،فديمك أة تتديمل الصدناعات الزراعيدة املوجهدة دو الصدادرات فدرص عمدل جديددة وأفضدل
للنسدداء ،لك د تل د الصددناعات ومددا يتصددل سددا م د أشددكال تكتددل ا مددداد املنظمددة ،كالزراعددة
التعاقدية ،ثك أيضا أة تلم حتديات متصلة بندوع اجلدنس .وتتعدره النسداء العدامكت يف تهيدز
املنتجددات الزراعيددة يف أحيدداة كلددمة للعددزل يف أنتددطة تعتمددد بكلافددة علددا اليددد العاملددة غددم املددا رة،
وتك ددوة فيه ددا ف ددرص تنمي ددة امله ددارات ل دددودة ،وتتع ددره النس دداء يف بع ددي القطاع ددات للمبي دددات
وفروت عمل خطمة أخر  ،ويتقامر أجورا ي يدة يف وفائف غم دائمة و تة تعله عرمدة
بصددورة متزايدددة للصدددمات ا ارجيددة .ول بددد مد اتدداخ تدددابم اتددتباقية لضددماة إمكانيددة اتددتفادة
نساء األريات م مناف التكامل التجارا وفر ي.
 -6وخبص ددوص التص ددني  ،وجه د د الرئيس ددة النتب ددا إأ العمليد ددات املتتابع ددة لتأني ددأ العمد ددل
والرتاج احلا ل يف خل  .وفيما يتعلق بالعملية األوأ ،تتم األدلة إأ وجود عكقة إجيابيدة بدر
حصددة املصددنوعات البسدديطة يف الصددادرات ونسددبة النسدداء يف العمالددة .فالصددناعات املوجهددة ددو
الصادرات واملعتمدة علا كلافة اليد العاملة ،كما و احلال يف ناعات املكبس والنسديج واملدواد
ا لكرتونيددة ا فيفددة واللعددب ،تُ ض
عطددي األفضددلية بومددوح للعددامكت النسدداء بسددبب املنافسددة الدوليددة
القويددة ال د تقتضددي اتددتخدام يددد عاملددة رخيصددة فددي التكدداليف ،إأ جانددب مفددا يم تلفددة
لعمل الرجال والنساء ال كلما ما تؤدا إأ عزل النساء يف الصدناعات املعتمددة علدا كلافدة اليدد
العاملة .ونتيجة لال  ،تواجي النساء نيييزا أفقي ا وعمودي ا ،يتملل األول يف عدم التكافؤ يف توييد
الرجددال والنسدداء يف املهد والوفددائف املختلفددة ،بينمددا يتددم اللدداي إأ تركددز الرجددال عددادة يف أعلددا
ام ددرم املهد د والنس دداء يف أت ددفلي .وفيم ددا يتعل ددق ب ددالرتاج يف تأني ددأ العم ددل ،توج ددد أدل ددة عل ددا أة
الرتق دداء الص ددناعي اق ددرتة برتاج د يف تأني ددأ العمال ددة ،إخ يعت ددأ الرج ددال أكل ددر ات ددتيفاء موع ددات
املهارات املطلوبة .وعمل القول أة النمو القائم علا التجارة يف قطداع التصدني أتداح فدرص عمدل
للنساء لكني ولد أيضا أواطا جديدة م الضعف وانعدام املساواة.
 -7وأشارت الرئيسة إأ أة قطاع ا دمات قطاع معرتت بأني مصدر أتاتدي للوفدائف يف
البلداة النامية ،ل تيما بالنسبة إأ النساء .بيد أة حتريدر التجدارة يف ا ددمات ل يفضدي تلقائيدا
إأ نواتج أفضل لفائددة النسداء .إخ تسدتمر فدوار األجدور بدر اجلنسدر يف القطداع ،وتوجدد قدرائ
علا أة التمييز اجلنساي كلدما مدا ليدل النسداء إأ أدوار أد مد حيدأ األجدور والقيمدة املضدافة
أو لتددر يف خدددمات غددم منظمددة و ددريمة النطددا  .ويكم د أحددد األبعدداد الرئيسددية يف أن دواع
ا دمات ال تقدمها النساء .فنتات النساء يف ا دمات منخفضة ا نتاجية وخات ا مكانيات
احمل دددودة مد د حي ددأ تد دراكم رأا امل ددال وامله ددارات ،مل ددل التج ددارة الص ددريمة وا دددمات التخص ددية
وا تمعية ،لد م فرص الرتقاء باملرأة اجتماعيد ا واقتصدادي ا ،يف حدر أة التوفيدف يف ا ددمات
خات املهارات املتوتطة أو العالية قادر علا نيكر النساء اقتصادي ا واجتماعي ا.
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 -8وختمد د الرئيس ددة بالتت ددديد عل ددا العكق ددة ب ددر التج ددارة ون ددوع اجل ددنس يف خط ددة التنمي ددة
املسددتدامة لعددام  2030وخطددة عمددل أديددس أبابددا .إخ تتدديمل ا طددة األوأ فر ددة للتصدددا للقضددايا
اجلنسانية علا و متعدد التخصصات واجلوانب .خل أة أ دات التنمية املسدتدامة  1و 2و5
و 16تضددمن غاي ددات ومؤش درات مفي دددة ج دددا للتمكددر القتص ددادا للم درأة .وت ددلط الرئيس ددة
الضددوء علددا حتدددير أتاتددير ددا مددرورة تدداوي منطددق جدددو التمكددر القتصددادا للم درأة م د
خددكل العدرتات حبقددو املدرأة باعتبار ددا مد حقددو ا نسدداة ،ومددرورة التنفيددا الكامددل لكددل مد
خطة التنمية املستدامة لعام  2030وخطة عمل أديس أبابا ،رغم التحديات املقرتنة با جراءات
التحويلية خات الصلة.
 -9وأبري أحد املندوبر أة نيكر النسداء والبندات ددت تياتدا ثابد يف فنلنددا ،وعامدل
حاتم يف النجاح القتصادا للبلدد ،ومكدوة مهدم مد مكوندات تعاوهندا ا ودائي .وأبدري املنددوب
مددا كدداة للتجددارة الدوليددة مد ثددار إجيابيددة علددا امل درأة؛ فقددد يادت التجددارة فددرص عمددل النسدداء يف
ددناعات ملددل املكبددس والنسدديج واملدواد ا لكرتونيددة ا فيفددة ،وتدا يف حتسددر فددروت العمددل
ونوعيتددي ،خل د أة العمددل يف التددركات املرتبطددة بسكتددل القيمددة تددوفر فروف دا أفضددل م د العمددل
املنددز  .وعددكوة علددا خل د  ،يوجددد ارتبددات إجيدداحب بددر التجددارة والنهددوه حبقددو امل درأة .بيددد أة
قد دددرات التجد ددارة ل تسد ددتخدم بالكامد ددل وتعتمد ددد يف هناي د ددة املطد ددات إأ حد ددد كب د دم علد ددا وم د د
السياتات احمللية والقواعد الجتماعية.

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

العالقات القائمة بين التجارة ونوع الجنس في قطاع الزراعة
 -10رك ددزت اجللسد ددة األوأ عل ددا العكقد ددات القائم ددة بد ددر التج ددارة وند ددوع اجل ددنس يف القطد دداع
الزراعددي .وحبلد اجللسددة الفددرص ال د ثكد للتجددارة أة تتيحهددا لتمكددر املدرأة وحتقيددق رفا هددا يف
قطاع الزراعة وما يقرتة بتل الفرص م حتديات .وركزت النقاشات إأ حد كبدم علدا التبعدات
اجلنس د ددانية لكت د ددتريكل التج د ددارا للزراع د ددة وتنوي د د النت د ددات الزراع د ددي .ووج د ددي ا د دأاء النتب د ددا إأ
خصو ية تيا العكقة بر التجارة ونوع اجلنس يف الزراعة وتعقيد ا.
 -11وقددم أحدد ا دأاء تفا ديل عد دا العكقدة ،وحددأ علدا التفكددم يف التجدارة باعتبار ددا
أداة للتمكدر القتصددادا للمدرأة .فلمددة نزعددة إأ ا فدرات يف تبسددي األمددور؛ إخ بدات مفهددوم نددوع
اجلددنس يس ددتعمل ب ددديكا ع د كلمددة امل درأة ،واحل ددال أة م دداا املفهددوم دللت أعم ددق .واق ددرتة خل د
بانتقددال ا طدداب السياتددي م د تقيدديم األوددات املتقاطعددة لنعدددام املسدداواة ،حيددأ تقدديّم القضددايا
اجلنسانية باعتبار ا تفاعكا بر ا ثنية والطبقدة واملوقد  ،إأ خطداب مبسد قدائم علدا نيييدز ثندائي
(الرجددال والنسدداء) .وأبددري ا بددم أة النتقددال إأ الزراعددة التجاريددة لدديس لددي ،م د منظددور احلددق يف
الريددااء ،تددأثمات إجيابيددة أو تددلبية بعينهددا يف األتددر الريفيددة ،إخ تتفدداوت التددأثمات بددر ا موعددات
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الفرعي ددة .ويف التحالي ددل القائم ددة عل ددا م ددورد ال ددري  ،يت ددمل ت ددكاة األري ددات ف ددات تلف ددة تت ددأثر
بالتجارة بطر متنوعة ،يا فيها األتر املعتمددة علدا األرامدي للعدي  ،وف دة العمدال املسدتخدمر
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
يف الريااء .ففي كمبوديا مدلكا ُحولد األرامدي دو إنتداج املطدات ،وعنددما نزلد أتدعار املطدات،
توقف املزارعوة ع ا نتاج دوة العدودة إأ يراعدة ا ضدراوات .ويف املقابدل أرتدل األتدر الريفيدة
النسدداء التددابات ددو قطدداع املكبددس املوجددود يف العا ددمة ،و ددو قطدداع يددوفر الدددخل لكنددي يسدداعد
أيض ا 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 حتيّدزا إأ
وددوخج الصددناعة الزراعيددة التددديد العتمدداد علددا املدددخكت ا ارجيددة ،و ددل تتددكل التجددارة أداة
للتمكددر القتصددادا للنسدداء أم العكددس ،يعد أة النسدداء يتددكل أداة للتجددارة إخ يددوفرة مددا يدددا
عامل دةا رخيصددة .وشدددد ا بددم با صددوص علددا مددرورة اتبدداع هنددج قددائم علددا احلقددو  .خل د أة
أ دددات التنميددة املسددتدامة ن تتضددم خطاب د ا قائم د ا علددا احلقددو إل بقدددر لدددود؛ فق دد انصددب
الرتكيز علا لاربة اجلوع ،لك امدت  ،2و و أمر لف لكنتبا  ،ن يتر إأ احلق يف الريااء.
 -12وتددل خبددم خددر الضددوء علددا تعقيددد العكقددة بددر التجددارة ونددوع اجلددنس ومددرورة تنددب
التبسي املفرت ،وعره التتنتاجات األولية لبحوث تتعلق با ثار املتفاوتة بر اجلنسر النامجدة
عد وددو الصددادرات الزراعيددة غددم التقليديددة ،يددا فيهددا ددادرات الكيندوا يف مجهوريددة بوليفيددا املتعددددة
القومي ددات ،والد د العض ددوا يف مجهوري ددة لو الدثقراطي ددة الت ددعبية ،وام ددال يف نيب ددال ،والفا د دوليا
والبطاطددا ا يرلنديددة يف رواندددا .وتتددأثر نوعيددة البحددوث بددنقذ البيانددات ،ويُعددز خلد يف جددزء منددي
إأ ك ددوة ا ددال موم ددوع البح ددأ جيم د ب ددر موم ددوعر ددا العم ددل والزراع ددة .وق ددد ل تس ددتوعب
الدراتات التتقصائية املصدممة لعمدال املنداطق احلضدرية اتدتيعابا تامدا عنصدر املوةيدة ،و دو ةدة
رئيسية م ةات العمالة الزراعية املدفوعة األجر ،بينما قد يكوة مفهوم الوفيفة الرئيسدية مظلدكا
يف حالة الزراعة .ولحظ ا بم أة ندوع اجلدنس منظدار حتليلدي مهدم ثكد مد خكلدي تقيديم مدد
ا دمدداج الجتم دداعي املقددرتة ب ددالتحولت الريفي ددة .ويتددمل نط ددا التحليددل التمك ددر القتص ددادا
وأبعددادا أخددر م د التمكددر ،يددا فيهددا تقاتددم املسددؤوليات الرئيسددية يف احلقددل ا نتدداجي .وتتددم
التددتنتاجات األوليددة إأ ن دواتج متباينددة حبسددب نددوع اجلددنس .ففددي نيبددال مددلكا تفيددد التقددارير بددأة
تلطة ن القرار (فيما يتعلق بإنتاج امال مد عدمدي) يتدرتض فيهدا النسداء والرجدال منا دفةا ،يف
حددر يددتحكم الرجددال باألتدداا يف املمتلكددات ،وكددال يف املدددخكت الكيميائيددة .ويف التجددارة
الص ددريمة الع ددابرة للح دددود يف روان دددا وأوغن دددا ،دديم الت دداجرات النس دداء عل ددا مق دداطعتر ويه دديم
الرجددال علددا مقدداطعتر أخ درير .وقددد يكم د أحددد أتددباب دداا التقسدديم يف كددوة بعددي النسدداء
منظمدات يف تعاونيددات ،يددا يعد امددتككه مدوارد ماليدة لكتددتلمار .ويف مجهوريددة لو الدثقراطيددة
التعبية ،يتوأ الرجال جلب ال إأ لطات الريسيل ،و م املستفيدوة الرئيسديوة مد التددريب.
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و ك دداا ف ددإة التمك ددر القتص ددادا للمد درأة ل يفض ددي بالض ددرورة إأ نيك ددر اجتم دداعي ،والعك ددس
بالعكس.
 -13وركز خبم خر علا معايم التتدامة الطوعية وأطر التدتلمار املسدؤول ،ببحدأ مدد
تضددم تل د الصددكوض الطوعيددة األبعدداد اجلنسددانية و ثار ددا علددا اجلنسددر .ويتندداول التددتعراه
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 البعد أدد اجلنسدداي بقدددر أكددأ بقليددل .وبصددورة
عامة ،ترتتب علا املعايم واألطر موموع التتعراه ثار جنسدانية لددودة .ومد خلد  ،عدزيت
إجد دراءات إ دددار الت ددهادات حق ددو النس دداء يف األرام ددي ،وخلد د م ددلكا يف املكس ددي وأمريك ددا
الوتددطا .وأشددار ا بددم إأ مددرورة قيدداا املزيددد مد البيانددات لر ددد ا ثددار اجلنسددانية النامجددة عد
معايم التتدامة الطوعية وأطر التتلمار املسؤول.
 -14وكت ددف املناقت ددة التالي ددة راء متض دداربة بت ددأة الت ددتريكل التج ددارا .فق ددد رأ بع ددي
املتاركر أة النتقال إأ التتريكل التجارا للزراعة وتنوي ا نتاج الزراعي يسا م يف اللروة م
خددكل خلددق الوفددائف وحتسددر فددروت العمددل .وأقددر أحددد ا دأاء بددأة التددتريكل التجددارا ثكد
أة يولّددد فددرص عمددل ،لكنددي شدددد علددا تعقيددد التقيدديم م د حيددأ احلددق يف الريددااء .فعلددا تددبيل
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 تددعيا إأ اجتددااب التددتلمار
األجنددمل املباشددر .وعددكوة علددا خل د  ،يعتمددد إنتدداج الددورود علددا نطددا وات د علددا كلافددة امليددا
واألرامددي ،و ددو مددا يلددم ش دواغل حاةددة بتددأة التددتدامة ،وثك د أة يددؤثر يف احلددق يف الريددااء.
حتسن البنية األتاتدية الريفيدة بفضدل التدتلمار األجندمل
وخبصوص التحول الريفي يف كمبودياّ ،
املباشد ددر باألتد دداا ،لك د د د دداا التحس د د ح ّفد ددز علد ددا الند ددزوح الريفد ددي وتسد ددبب يف تتد ددويي أود ددات
الت ددتهكض .ل دداا ف ددإة الت ددأثمات الجتماعي ددة والقتص ددادية املرتتب ددة عل ددا التوج ددي ددو الت ددتريكل
التجارا للزراعة وتنوي ا نتاج الزراعي ل بد أة تقيم يف املد الطويل.
 -15ونوقت د د الس د ددبل املمكن د ددة لتريي د ددم القواع د ددد الجتماعي د ددة املتج د ددارة ال د د تتض د ددم أدوارا
اجتماعيد ددة للرجد ددال والنسد دداء .وأبد ددري ا د دأاء أة الفرتامد ددات الضد ددمنية ال د د مؤدا د ددا أة القواعد ددد
اجلنس ددانية مكرت ددة اجتماعي د ا ول ثك د أة تتري ددم إل ب ددالتعليم ليس د ت ددو ج ددزء م د املت ددكلة.
فالقواعددد اجلنسددانية تكرر ددا أيضدا املؤتسددات واألتدوا  ،و ددو عددال ثكد فيددي ترييددم السياتددات.
وتتأثر النساء علا دو متفداوت بالتجدارة يف تلدف مراحدل حيدا (علدا تدبيل امللدال ثكد أة
نيارا النساء عمكا م جنس أعمال الرتكيب طيلة  15-10تنة قبل تركي) ،و دو مدا مد شدأني
أة يعقددد بقدددر أكددأ العكقددة بددر التجددارة ونددوع اجلددنس .ففددي كمبوديددا مددلكا ،حيددأ حظددي قطدداع
املكبددس بامتيددايات مد الوليددات املتحدددة األمريكيددة ،تُسددتخدم أكلددر مد  350 000فتدداة ريفيددة
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يف قطاع املكبس ،وقد عادت الدبعي مدنه إأ قدرا
يف أوات اتتهكض العائدات مسائل اجتماعية معقدة.

للدزواج مث بقدر يف القريدة .وتلدم الترييدمات

 -16وأبددري أح ددد ا دأاء أة التح دددا الرئيسددي يف نيك ددر امل درأة يكم د يف تنفيددا السيات ددات.
ويقوم التمكر القتصادا للمدرأة علدا خطدة حتويليدة تسدتدعي حتركدات اجتماعيدة ونسدائية لددعم
الترييددم .ووج ددي أح ددد املت دداركر النتب ددا إأ م ددرورة يي ددادة الرتكي ددز عل ددا البل ددداة األفريقي ددة الناطق ددة
بالفرنسية ال غالب ا ما تتجا لها التحاليل .وتل متدارض خدر الضدوء علدا مدا تتمتد بدي النسداء
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
 -17ركدزت اجللسددة اللانيدة علددا العكقدات بددر التجدارة ونددوع اجلدنس يف قطدداع التصدني املوجددي
ددو التصدددير .وتناول د نقاشددات اجللسددة التدددابم اميكليددة الكيمددة لضددماة اتددتفادة النسدداء م د
توتي التجارة وااحه يف مواجهة حتديات القطاع.
 -18واتتنادا إأ نتائج دراتة بتأة املساواة بر اجلنسدر يف تكتدل القيمدة العامليدة ،نداق
أحد ا أاء الدور احلاتم الاا يؤديي قطاع التصني املوجي و التصدير واملعتمد علا كلافة اليد
العاملددة يف إتاحددة فددرص عم ددل للنسدداء .ويسددهل و ددو دداا القطدداع دخ ددول النسدداء أت دوا العم ددل
املنظم ،يا يتيحي م بدائل للعمالة غم املنظمة .وأبري ا بم أة لال تبعات مهمة علا النسداء
منها حتسر الو ول إأ الئتماة ،و و ما يسا م بدور يف الرتقاء بظروت معيتته .
 -19وشددد خبددم خددر علدا أة النسدداء ثددلل ددو  60إأ  80يف املائدة مد القددوة العاملددة يف
منداطق تهيددز الصدادرات (املصددنعة) يف البلدداة الناميددة .وقدد ارتفد عددد تلد املنداطق بدداطراد ،مد 79
منطقة يف  25بلدا يف عام  ،1975و ي مناطق كان تستخدم و  800 000شدخذ ،إأ
و  3 500منطقة يف  130بلدا يف الوق احلامر ،و ي مناطق تستخدم  66مليوة شدخذ
يف البلداة النامية .كما تل ا بم الضوء علا اجلوانب السلبية للعمالدة يف املصدان املوجهدة دو
التصدددير ،حيددأ غالبدا مددا تكددوة حقددو العمددال مقيددد اة ملددا كدداة احلددق يف النضددمام إأ النقابددات
ويف حريددة تكددوي اجلمعيددات بصددفة عامددة غددم مكفددول ،األمددر الدداا يفضددي يف أحيدداة كلددمة إأ
فروت عمل عبة .وأمات أة حرية تكدوي اجلمعيدات دي مد دميم نيكدر املدرأة ،إخ تفسدمل
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.
 -20وم د دواعددي القلددق األخددر احتمددال مريددادرة النسدداء قطدداع التصددني بس دبب الرتاج د يف
تأنيددأ تددو العمددل .وتفيددد األدلددة القائمددة أة الرتقدداء الصددناعي يقددرتة با فدداه كبددم يف حصددة
النسدداء يف العمالددة ،و ددو ا فدداه ثك د أة يكددوة مرتبط د ا بالقوالددب النمطيددة اجلنسددانية وبددنقذ
الو ول إأ التدريب يف العمل .وأشار أحد ا أاء إأ أة النساء الك يريادرة الصناعة املوجهة
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ددو التصدددير كل دما مددا ينددتقل إأ القتصدداد غددم املددنظم ،ل تدديما ا دددمات غددم املنظمددة .ويددأي
خلد د د دور قط د دداع ا د دددمات باعتب د ددار قطاعد د دا احتياطيد د دا كبد د دما .ول ب د ددد مد د د تكلي د ددف البح د ددوث
لتتكتات ا املسألة علا و أمشل.
 -21وشد دددد خبد ددم خد ددر علد ددا احتمد ددال أة تفضد ددي السياتد ددات املوجهد ددة د ددو التصد دددير إأ
انكمددا ،،مت دما إأ أة إدمدداج امل درأة لتدداج إأ ييددادة الرتكيددز علددا السددل القابلددة للتجددارة بصددفة
عامددة (السددل املصدددرة والسددل املبيعددة يف السددو احملليددة) .وتطبيددق تياتددات تفضددي إأ مددريوت
انكماشية ثك أة يؤثر تلب ا علا األنتطة القتصدادية ولدد مد مث مد احتمدالت إحدراي تقددم
كبم فيما يتعلق بالقضايا اجلنسانية.
 -22وتقيد قدرة النساء علدا املتداركة بنجداح يف قطداع التصدني بعددم حصدوم أو حصدوم
احملدددود علددا األرامددي باعتبار ددا أ ددولا ومددمانات بصددفة عامددة ،وباتددتمرار الفدوار يف ا يددارات
التعليميدة ومسدتويات التحصديل العلمددي ،وبعددم اللقددة .وثكد التصدددا لدنقذ الضددمانات بتنفيددا
مبادرات ترمي إأ تزويد النساء با دمات املالية .بيد أة أحدد ا دأاء شددد علدا حددود متداري
التمويل ا دماجي ،ملل مبادرات التمويل البالغ الصدرير ،الد تتسدبب يف مديونيدة ل ثكد حتمدل
أعباء ددا يف أوتددات املسددتفيدي  .وعددكوة علددا خلد  ،غالبدا مددا يكددوة التمويددل ا دمدداجي موجه دا
و التتهكض وتلبية احتياجات طارئة بدلا م اتتحداث أنتطة اقتصادية جديدة.
 -23وأشار ا أاء إأ أة اتتمرار الفصل بدر اجلنسدر يف التعلديم مسدألة حاةدة بالنسدبة إأ
النواتج املتصلة بنوع اجلنس ،إخ يؤدا خل إأ الفصل بر اجلنسدر يف العمالدة .وكلدما مدا تكدوة
النساء لجمدات عد ا ايفدة ،و دو تفكدم تقييددا يفضدي إأ دعوبات يف الرتقداء .والتمكدر،
الاا يُعرت بأني ييادة القدوة واللقدة ،مفهدوم حتدويلي قدوا قدادر علدا إحدداث ترييدمات يف املواقدف
ويف حركي ددة إنت دداء املت دداري  .وأب ددري ا دأاء الف ددرص الناش د ة ع د تط ددوير أنت ددطة التوري ددد ا ددارجي
العاملية .بيد أة تل األنتطة تقتضي اتتلمارا يف رأا املدال ،و دو مدا قدد جيعدل النسداء يف ومد
أد  .وتددوفما للتكدداليف ،ن تعددد التددركات تسددتوعب تكلفددة التددتلمار يف رأا املددال عنددد توريددد
بعددي األنتددطة مد مصددادر خارجيددة ،فتنقددل تلد التكدداليف إأ العمددال الدداي يضددطلعوة بتلد
األنتطة .ونتيجة لال  ،ل يستطي األفراد خوو قدرات اتتلمارية معيفة التتفادة مد الفدرص
اجلديدددة .وق ددد يكم د أح ددد احلل ددول يف إنت دداء عموع ددات أعم ددال تس ددتهدت النس دداء وتت دداح فيه ددا
التجهيدزات الكيمددة .وثكد دمددج ددا الت درتاتيجية يف املبددادرات القائمددة ملددل بدرامج املعونددة مد
أجل التجارة.
 -24بيددد أة ا دأاء تسدداءلوا عد مددد إمكانيددة إنتدداء عموعددات األعمددال يف البلددداة الناميددة
م الناحية العملية ،إخ قد يرتتب ع خل انتهاض لكلتزامات القائمة يف إطدار تتدريعات حقدو
امللكيددة الفكريددة واتفاقددات التجددارة احلددرة وتدددابم التددتلمار املتصددلة بالتجددارة .وينبريددي للسياتددات
املنا رة للمساواة بر اجلنسر أة تعيد النظر يف الكيفية الد ثكد سدا أة تقيدد تلد اللتزامدات

GE.16-09453

9

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

علددا ددو غددم مقبددول حصددة القيمددة املضددافة وتعطددل الرتقدداء والتنميددة الصددناعية .ويتملددل أحددد
البدائل املمكنة يف تصميم شروت أداء خكية ل تنته مبادئ منظمة التجارة العاملية.
 -25وقال أحد ا أاء إة التحرير لدث يف بعي احلالت يف مرحلة مبكرة أكلدر مد الدكيم
م عمليات التحول إأ التصني  .وتعره التركات املصنعة احمللية قبل األواة للمنافسة األجنبيدة
يعود بالنف علا التركات الكبمة علا حساب املنتجر الصريار .وملا كان النساء يعمل عاد اة
يف التركات الصريمة ،فإة النفتاح املباغ علا التجارة ثك أة يضر س .
 -26واختلفد د راء ا د دأاء بت ددأة مس ددألة إتاح ددة ددام للمن دداورة عل ددا ددعيد السيات ددات
وعكقتهد ددا باملسد دداواة بد ددر اجلنسد ددر .وشد دددد بعد ددي ا د دأاء علد ددا أة البحد ددأ ع د د د دداا امد ددام
السياتددا ي درتب علددا ددو وثيددق باملسدداواة بددر اجلنسددر .وعلددا وجددي ا صددوص ،يتددكل وجددود
ددام تيات ددا ك ددات لل ددتحكم يف ت دددفقات رأا امل ددال الداخلي ددة وا ارجي ددة ش ددرطا أتات دديا يف
تصميم وتنفيا تياتات املستو الكلي احمللية م أجل التصددا ملسدألة املسداواة بدر اجلنسدر.
إل أة مسددائل املسددتو الكلددي العامددة املتعلقددة سددام احلركددة علددا مصددعدا السياتددات وامياكددل
القتص ددادية العاملي ددة ل نيند د احلكوم ددات بالض ددرورة مد د ات دداخ إجد دراءات لتمك ددر املد درأة؛ فاملس ددألة
ل تتوقف علا ام السياتات وإوا علا اتاخ إجدراءات لليدة فعالدة لتمكدر املدرأة مد خدكل
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
علددا الصددعيد الدددو تعددل التددركات خامددعةا للمسدداءلة ع د انتهاكددات ق دوانر العمددل أو الددنظم
الضد دريبية؛ فاملس ددألة ل تق ددف عن ددد راي ددة حق ددو املس ددتلمري األجان ددب ب ددل تقتض ددي إقد درار عق ددد
اجتماعي خيصهم.
العالقات القائمة بين التجارة ونوع الجنس في قطاع الخدمات
 -27ركزت اجللسة اللاللة علا الرواب بدر التجدارة وندوع اجلدنس يف قطداع ا ددمات .ونداق
املتاركوة يف اجللسة فرص مدماة اتدتفادة النسداء مد ييدادة متداركته يف القطداع ،يدا يف خلد
اعتماد تياتات تراعي البعد اجلنساي يف قطاع ا دمات.
 -28و حتدث أحد ا أاء عما تبالي كولومبيا م جهود يف تبيل إدماج املزيد م النساء يف
قطدداع ا دددمات عمومد ا ويف السددياحة خصو د ا .ففددي كولومبيددا ،يبلددغ فددار األجددور بددر اجلنسددر
و  21يف املائة ،وتبلغ نسبة نفاخ النسداء إأ شدبكة ا نرتند  37يف املائدة .واتدتُحدث بعدي
الوتائل لتلبية احتياجات املنتآت الصريمة واملتوتطة احلجم سدت ييادة معدل بقائها .وأو ا
ا بم بلكثة تدابم اعتأ ا مرورية لتعزيز متاركة النساء يف القتصاد ،و ي ييادة امتلدال القواعدد
الدوليددة ،وتنميددة فددرص التدددريب ،وا خددكص يف تنفيددا الق دوانر .ويظددل امتلددال املعددايم الدوليددة،
كمعايم املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس ،وتقييم المتلال متدكلة بالنسدبة إأ مقددمي ا ددمات
يف كولومبيا.
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دتخدم يف منت ددآت
 -29وش دددد خب ددم خ ددر عل ددا أة ع ددددا كب دما م د النس دداء يف إثيوبي ددا يُس د أ
ددريمة ومتوتددطة احلجددم موجهددة ددو ا دددمات .ونظدرا إأ ارتفدداع عدددد النسدداء يف القددوة العاملددة،
يتوقد أة تسددتفيد تلد املنتددآت بصددفة خا ددة مد اتدرتاتيجية احلكومددة يف تددبيل دمددج القضددايا
اجلنس ددانية يف مجيد د السيات ددات واألط ددر القانوني ددة .وتتمل ددل إح ددد التو دديات الرامي ددة إأ نيك ددر
النساء وتسخم قدرا كفاعكت يف ا ال القتصادا يف اتتحداث وإتاحة تكنولوجيات توفر
الوق والطاقة العاملة وتكوة مصممة وفقا لحتياجات النساء.
 -30ورّكددز خبددم خددر علددا تنفيددا تدددخكت تياتدداتية لددددة امدددت تتدديمل للنسدداء احلصددول
علا املوارد وحتسر أوماعه يف البي ة التجارية ككل .وتتددد تلد التو ديات السياتداتية علدا
عهد دزات (عد د طري ددق
حاج ددة النس دداء إأ أة يكد د مو ددولت (عد د طري ددق املؤتس ددات املالي ددة) و ّ
التدددريب) .وثكد حتقيددق خلد ببلددورة وتددائل نيويددل خا ددة باملنتددآت الصددريمة واملتوتددطة احلجددم
وومد ططددات ادخددار وترتيبددات متدداسة ،وبواتددطة إنتدداء مراكددز امتيدداي تددوفر التدددريب ويسددهل
علددا النسدداء الو ددول إليهددا .وتتددمل أمللددة التدددابم الد ثكد أة تعددود بنفد كبددم علددا التدداجرات
النسدداء نظددام التجددارة املبس د للسددو املتددرتكة لدددول شددر أفريقيددا واجلنددوب األفريقددي ،وتطبيددق
تفيضات أو حوافز مريبية ثك أة تتج النساء علا دخول القطاعات املنظمة.
 -31وأخدما ،ركددز خبددم خددر علددا نيكددر امل درأة األفريقيددة .وينتقددل عدددد متزايددد م د النسدداء يف
أفريقيا م القطاع الزراعي إأ قطاع ا ددمات ،وبدات قطداع ا ددمات مصددرا للنمدو القتصدادا
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
لتت ددجي الص ددادرات مد د املت دداري ا دمي ددة النس ددائية؛ والتخفيض ددات الضد دريبية عل ددا الس ددل الد د
تتددكل مدددخكت مددرورية ملنتددآت ا دددمات؛ والسياتددات ال د تتددج املصددارت واملؤتسددات
املاليددة علددا بلددورة منتجددات وخدددمات تكددوة أكلددر ابتكددارا وتركددز علددا البعددد اجلنسدداي لتمكددر
النساء م إنتاء املتاري وتطوير ا.
 -32واتفد ددق ا د دأاء يف أة السد ددياحة تظد ددل مصد دددرا رئيسد ددي ا للعمالد ددة عموم د د ا ولعمالد ددة النسد دداء
خصو دا ،يف املندداطق الريفيددة واحلض درية علددا الس دواء .وتوجددد النسدداء يف مجي د مراحددل تكتددل
القيم د ددة ،كم د ددزودات بالس د ددك والري د ددااء والس د ددل التاكاري د ددة ،وكمرش د دددات ت د ددياحيات ومنظم د ددات
رحددكت .ورغددم الفددرص اجلديدددة ال د يتيحهددا توت د السددياحة ،ل ت دزال النسدداء يددواجه قيددودا يف
الو ددول إأ الوف ددائف األعل ددا أج درا واألنت ددطة دوة القطاعي ددة األكل ددر درا ل رب دداح .ويف البل ددداة
املختلفة ،يرجمل أة نيارا النساء وفائف أقدل مهدارة ،كموففدات اتدتقبال وعدامكت تنظيدف يف
الفنداد ونددادلت يف املطدداعم علدا تددبيل امللددال .وعدكوة علددا خلد  ،يدرجمل أة تعمددل النسدداء يف
وفددائف متقطعددة أو غددم منظمددة ويتعرم د م د مث بقدددر أكددأ متاشددة الدددخل .ويسددجل قطدداع
الضيافة مستويات مرتفعة م التحر ،اجلنسي وما يتبهي م اعتداءات علا النساء.
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 -33وأشددار ا دأاء إأ متددكلة أخددر و ددي أة قدددرا كب دما م د القيمددة ال د تولددد ا السددياحة
ل تنيها ا تمعات احمللية الد تدؤدا فيهدا النسداء دورا أبدري ،بدل تنيهدا التدركات الكدأ لتنظديم
الرحكت السياحية والوتدطاء العداملوة يف املكاتدب ،و دي أنتدطة ل تدزال تضد ميمندة الرجدال.
ويتفددق اجلمي د إمجددالا يف أة قطدداع السددياحة ينبريددي أة يتوت د بطريقددة ات درتاتيجية ومراعيددة للبعددد
اجلنسدداي .فعلددا تددبيل امللددال ،يددوفر املركددز الددوط للتدددريب الفندددقي والسددياحي يف إثيوبيددا تدددريب ا
لتنميددة املهددارات يركددز علددا النسدداء والتددباب .وعددكوة علددا خل د ثك د أة يسددا م تنوي د عددره
ا دددمات السددياحية يف اغتنددام النسدداء فر دا غددم مسددتريلة حددا ا ة ،كمددا ددو احلددال يف السددياحة
ا تمعيددة مددلكا ،حيددأ تسددجل النسدداء حضددورا نتددط ا بصددفة خا ددة .وتتددكل ططددات تقاتددم
ا يدرادات الراميددة إأ إعددادة توجيددي األربدداح املكتسددبة مد السددياحة ددو ا تمعددات احملليددة والددرواب
بددر قطدداع السددياحة وقطدداع التصددني تددبكا واعدددة لتمكددر النسدداء مد التددتفادة بقدددر أكددأ م د
متاركته يف قطاع السياحة .وكلما ما تواجي النساء العامكت يف السياحة عوبة إمافية تتملل
يف قلة احتكاكه باللريات األجنبية ،رغم تفو البنات علا األولد يف املدارا يف بلداة كلمة.
 -34وأعقب خل مناقتات تلط الضوء علدا مسدا ة النسداء العدامكت يف التجدارة غدم
املنظمة العابرة للحدود مسا ة كبمة يف النمو القتصادا وا يرادات احلكومية يف أفريقيا جنوب
الصددحراء .وتتدديمل التجددارة عددأ احلدددود للنسدداء فددرص عمددل وإيدرادات ل يسددتهاة سددا .بيددد أة دداا
النتات تتوبي نقائذ عدة ،ل تيما عدم الظهور ،والو م ،والتعره للعنف والتحر ،والفساد
م د قب ددل م ددوففي اجلم ددارض ،وت دددي ف ددروت العم ددل ،ون دددرة البيان ددات ،واألمي ددة ،وع دددم الع درتات
يسددا ة التجددارة عددأ احلدددود يف القتصدداد .وإخ تعمددل نسدداء كل دمات يف قطاعددات غددم منظمددة،
يتكل التعليم عامكا رئيسي ا يف التنقل .لاا يظل تزويد النساء باملهارات الكيمة بواتدطة التددريب
امله د والت دددريب يف العم ددل أم درا حاة دا يف نيك ددر النس دداء م د النتق ددال إأ قطاع ددات ا دددمات
املنظم ددة واحلص ددول عل ددا وفيف ددة يف ا دددمات املعتم دددة عل ددا مه ددارات متوت ددطة وعالي ددة .وتص ددل
منتددآت األعمددال املنظمددة بطريقددة أتددهل إأ التمويددل والتكنولوجيددات ،رغددم اتددتمرار العوائددق يف
اا ا ال أيض ا ،ل تيما افتقار النساء إأ الوق وو وم احملددود إأ التددريب التقد والتعلديم
يف ميادي العلوم والتكنولوجيا وامندتة والرياميات.
المساواة بين الجنسين والتمكين االقتصادي للمرأة في األطر العالمية الجديدة
 -35تناول اجللسدة الرابعدة مسدألة املسداواة بدر اجلنسدر والتمكدر القتصدادا للمدرأة مدم
األطر العاملية اجلديدة ال حدد ا خطة التنمية املستدامة لعام  2030وخطة عمدل أديدس أبابدا.
وتل املتاركوة يف اجللسدة الضدوء علدا الفدرص الد تتيحهدا دا األطدر للنسداء وعلدا النقدائذ
املمكنة .واتفق املتداركوة يف أة خطدة التنميدة املسدتدامة لعدام  2030وأ ددات التنميدة املسدتدامة
تتديمل إطددارا لتمكددر املدرأة ودمدج البعددد اجلنسدداي يف التنميددة .بيدد أة ا جدراءات املعزولددة تعتددأ غددم
كافيددة اسددة التحددديات املتددرتكة .وتؤكددد األ دددات اجلوانددب ا جيابيددة للدرتاب إخ تقددر بددأة حتقيددق
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املسداواة بددر اجلنسدر ونيكددر املدرأة ثكد أة يسدا ا مسددا ة حاةدة يف إحدراي تقددم يف بلددو كددل
األ دات والريايات.
 -36وشدد أحد ا أاء علا أة املساواة بر اجلنسر ونيكر املرأة أتاتدياة عمدال حقدو
ا نساة إعمالا كامكا ،مضيفا أة دا النظريدة تقدوم علدا اتدرتاتيجية اقتصدادية خكيدة .فالتجدارة،
إخ تستحدث عددا كبما مد الوفدائف اجلديددة يف القطداع املدنظم باألتداا ،تسدا م يف التمكدر
القتص ددادا للم د درأة .و ك دداا ف ددإة ال ددنهج الق ددائم عل ددا حق ددو ا نس دداة وتقي دديم اجل دددو أم د دراة
مرتابطاة.
 -37وأشار خبم خر إأ ا ثار الجتماعية املعزولة لكتفاقات التجارية ،بالرتكيز علا اتفا
ش دراكة احمل ددي ام ددادئ واحلاج ددة إأ تقييم ددات مس ددبقة ث ددار ددا التفاق ددات بريي ددة قي دداا الن دواتج
التوييعيددة ددكح السياتددة التجاريددة .وتددتتيمل تل د التقييمددات للددويارات املختصددة وم د خط د
للمسددتقبل وات درتاتيجيات تعددديل .ومج د البيانددات املصددنفة حبسددب نددوع اجلددنس أمددر ل غ د عنددي
لومد د تيات ددات قائم ددة عل ددا قد درائ  .وت ددؤدا السيات ددة الجتماعي ددة ،فيم ددا يتص ددل يي ددادي منه ددا
املعاشات وإعانات ا عاقة وبدلت األمومة وإعالة األطفدال ،دورا لوريد ا يف حتريدر املدرأة ونيكينهدا
القتصادا .وتيكوة التتلمار يف اا البعدد مد أبعداد األثدر الجتمداعي حاةدا لتحريدر النسداء
م د العمددل يف الرعايددة ويف املنددزل بددك أجددر .ويتملددل الس دؤال الرئيسددي يف كيفيددة نيويددل التددتلمار
الجتماعي وتعب ة املوارد.
 -38وشدد ا بم علا أة مجي البلداة تقريبا ،يا فيها أفقر البلداة ،لديها قددرة وطنيدة علدا
نيويل التتلمار الجتماعي .وثك اتباع تبل عدة ،منها إعادة تصيذ ا نفا العدام (وخلد
ملكا بإلرياء أو تفيي ا نفا العسكرا وييادة ا يرادات اجلبائية ،بفدره مدريبة علدا اتدتخراج
املعددادة مددلكا) ،والقضدداء علددا التدددفقات املاليددة غددم القانونيددة (كددالتهرب الض دريمل) ،واتددتخدام
الحتياطيددات املاليددة واحتياطيددات العملددة األجنبيددة ،والقدرتاه أو إعددادة يكلددة الددديوة ،واعتمدداد
(كتحمل قدر م التضخم أو العجز املا ) ،واملعونة ا وائيدة ،ل
أطر اقتصاد كلي أكلر مكءمة
ّ
تيما يف حالة أقل البداة ووا .وتوجد موارد لتمكر املرأة ،بيد أة داا التمكدر ل يعتدأ أولويدة.
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
وبتنفيا تياتات تعديل تتوخا تضييق امام الضريمل .وتتكل خطة عمدل أديدس أبابدا أتداا
ميلا اجتماعي جديد يتوخا توفم احلماية الجتماعية وا دمات العامدة الضدرورية للجميد  ،يدا
جيعلها أتاتية لتنفيا الرياية  4-5م أ دات التنمية املستدامة بتدأة العدرتات بأعمدال الرعايدة
والعمل املنز غم مدفوعة األجر.
 -39وشدد خبم خر علا أ ية الرتكيز علدا ا ليدات الد تدتتيمل املضدي قددما خبطدة التنميدة
املسددتدامة لعددام  2030وخطددة عمددل أديددس أبابددا .وخكددر ا بددم ثددكث عموعددات م د ا لي ددات
املؤتسية ال ثك التتفادة منها فيما يتصل خبطة عمل أديس أبابا وال تتجاوي ا ليات الد
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تندداق فيهدا عددادة قضددايا املدرأة (ملددل جلنددة األمددم املتحدددة املعنيددة بومد املدرأة وجلنددة األمددم املتحدددة
املعني د ددة بالس د ددكاة والتنمي د ددة) ،ل ت د دديما ا لي د ددات العاملي د ددة والوطني د ددة ودوة الوطني د ددة ،إأ جان د ددب
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 بددم بددأة م د املهددم املتدداركة بصددورة نتددطة يف تل د األطددر ،وتعمدديم العتبددارات اجلنسددانية يف
عملهددا ،والتددتفادة مد املدوارد املتاحددة لتمكددر املدرأة .أمددا علددا الصددعيدي الددوط ودوة الددوط ،
فيددؤدا التصددميم املؤتسددي دورا مهم دا .ويكم د أح ددد األت د لة الرئيسددية يف معرفددة كيفيددة حتس ددر
املؤتسات الوطنية واحمللية سدت تدعيم لتها باألطر املستدامة اجلديدة .ول بد م اتتحداث
أتداليب حتليليددة أكلددر تعقيدددا لتقصددي العكقددة بددر التجددارة والتمكددر القتصددادا للمدرأة ،بتحديددد
تكتددل السددببية .وإمددافة إأ خل د  ،لتدداج ومد تياتددات منصددفة للتجددارة إأ أتدداليب قائمددة
علددا املزيددد م د املتدداركة .ول بددد أة تكددوة األتدداليب القائمددة علددا املتدداركة مصددممة علددا ددو
تدليم ،إخ ثكد  ،يف أتدوأ احلدالت ،التكعددب بالعمليدة حبيددأ تعكدس السياتددة التجاريدة يف هنايددة
املطدات مصددلحة عموعددات لدددة عومد ا عد املصدلحة العامددة .ول بددد مد ومد نظددم إحصددائية
جديدددة جلم د البيانددات وتهيز ددا وحتليلهددا .وأخ دما ،ثك د أة تددؤدا املؤتسددات وا ليددات املعنيددة
حبقو ا نساة دورا يف املساعدة علا دعم التمكر القتصادا للمرأة يف نظام التجارة الدولية.
 -40واتفق املتاركوة يف أة القطاع ا اص ثك أة يكوة لركدا للقضداء علدا الفقدر وحتقيدق
الندددماج الجتمدداعي .إل أة خل د يتطلددب وم د أطددر مؤتسددية وتنظيميددة مكئمددة تفض ددي إأ
تطددوير القطدداع ا دداص .وثك د أة تفددق التدددابم املنفدداة لصدداحل امل درأة يف بعددي البلددداة ،كنظددام
احلص ددذ املخصص ددة للنس دداء يف املتد درتيات العام ددة يف كيني ددا ،يف حتقي ددق النت ددائج املنت ددودة بس ددبب
القدرات احملدودة م جانب العدره .وتكتسدي روح املبدادرة نتداء متداري أ يدة ،إل أهندا كلدما
مددا تسددتخدم لسددد الرمددق (متدداري لسددد الرمددق) بدددلا م د تطددوير املتدداري والرتقدداء سددا .ويددؤدا
التددتلمار والتكنولوجيددا دورا أتاتددي ا لتوليددد القيمددة املضددافة والنتقددال إأ التصددني  .ويتعددر علددا
القطدداع ا دداص التصدددا ملسددألتر مهمتددر ،ددا مددماة املسدداواة بددر اجلنسددر يف العمددل (وخل د
مددلكا بتنظدديم العددامكت النسدداء وإلريدداء السياتددات التمييزيددة وتددوفم احلمايددة الجتماعيددة) وتددوفم
وتادة يف حال حدوث تراج اقتصادا.
 -41وتتمل املسائل ا مافية ال أثمت خكل املناقتة أندواع اجلهدات املعنيدة املطلوبدة جلعدل
املؤتس ددات وم ددداول ا خات مري ددز ؛ والتفاع ددل ب ددر التمك ددر القتص ددادا والفعالي ددة القتص ددادية
للمدرأة؛ ومددرورة النتقددال مد املسدداواة التددكلية بددر اجلنسددر إأ مسدداواة جو ريددة؛ والكيفيددة ال د
ثك د أة تددؤثر سددا ييددادة متدداركة النسدداء يف األنتددطة ا نتاجيددة يف الوفددائف ا اابيددة وإمكانيددة
حتمدل املدرأة عب دا مزدوجدا ،ل تديما يف غيدداب خدددمات عامددة ورايدة اجتماعيددة مكئمددة؛ والكيفيددة
ال ثك سا مدماة تدوفم املزيدد مد املدوارد بصدفة مباشدرة للمنظمدات املعنيدة حبقدو املدرأة وتعزيدز
دور ا يف ياغة السياتة التجارية.
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ثانيا -المسائل التنظيمية
ألف -انتخاب أعضاء المكتب

(البند  1م جدول األعمال)

 -42انتخ ددب الجتم دداع ،يف جلس ددتي العام ددة الفتتاحي ددة املعق ددودة يف  23أيار/م ددايو ،2016
السيد يو ا نيامي (فنلندا) رئيس ا لي والسيدة لوتيانا نادر (أوروغواا) نائبة للرئيس  -مقررة.

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

 -43أقر الجتماع يف جلستي العامة الفتتاحيدة أيضد ا جددول أعمالدي املؤقد  ،بصديريتي الدواردة
يف الوثيقة  .TD/B/C.I/EM.8/1ويف ما يلي جدول األعمالأل
-1

انتخاب أعضاء املكتب

-2

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

-3

التجارة كأداة للتمكر القتصادا للمرأة

-4

اعتماد تقرير الجتماع.

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

دال -اعتماد تقرير االجتماع

(البند  4م جدول األعمال)

 -45أخة الجتماع ،يف جلستي العامة ا تامية أيض ا ،لنائبة الرئيس  -املقررة بأة تتوأ ،حت
إشرات الرئيس ،إعداد الصيرية النهائية للتقرير بعد اختتام الجتماع .
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المرفق
الحضور
-1

()1

حضر الجتماع يللو الدول التالية األعضاء يف األونكتادأل
إثيوبيا
أخربيجاة
إتبانيا
أترتاليا
باراغواا
الأاييل
بولندا
تركمانستاة
تركيا
تونس
اجلزائر
مجهورية إيراة ا تكمية
اجلمهورية الدومينيكية

-2

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
أمانة الكومنولأ
الحتاد األوروحب
املنظمة الدولية للفرانكوفونية
منظمة دول شر البحر الكاريمل
مركز اجلنوب

-3

وكان أجهزة األمم املتحدة أو ي ا ا أو براعها التالية يللة يف الجتماعأل
مركز التجارة الدولية
جلنة األمم املتحدة القتصادية ألوروبا
ي ة األمم املتحدة للمساواة بر اجلنسر ونيكر املرأة

__________
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-4

وكان الوكالت املتخصصة واملنظمات خات الصلة التالية يللة يف الجتماعأل
منظمة األمم املتحدة ل غاية والزراعة
منظمة العمل الدولية

-5

وكان املنظمات غم احلكومية التالية يللة يف الجتماعأل

الف ة العامة
منظمة أكت إيد للمعونة
اجلمعية الدولية لوحدة وثقة املستهلكر
املركز الدو للتجارة والتنمية املستدامة
التبكة الدولية لتوحيد شهادات التعليم العا
املنظمة الكاممونية لتعزيز التعاوة القتصادا الدو
منظمة فيكج تويس غم احلكومية
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