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مقنمة
 -1عقببدت الببدورة ال ال ببة لجتيفبباع اا برباء املتعببدد السببنوات يزببل يعزيببز البيةببة القت ببصادية
املواييب ببة علب ببو تيب ببا املسب ببتوايت لب ببدعم التنيفيب ببة الزب بباملة واملسب ببتدامة ،ويعزيب ببز التتامب ببل والتعب بباو
القتصاديني يف قصر األمم يف جنيف ،الويسرا ،يومي  25و 26شباط/فرباير .2019

أوالا -م جز مقنم من الرئيس
ألف -اجللبة العامة االفتتاحية
 -2أك ببد املومل ببف املس ببةول ،يف التليف ببة الفتتاحي ببة ال ببأ ألقا ببا ابلنياي ببة ع ببن األم ببني الع ببام
لألونتتاد ،أ مبن امل بم اليبوم أك بر مبن أ وقبإ مضبو إعبادة التفتب يف دور الياالبات العيفبل
والقتص بباد التل ببي يف ض ببوء يز ب هبعب أوج ب ال ب اي  ،وم ببن من ل ب الس ببعي إ ينس ببي السياال ببات
ينس ببيقا فع ببالا عل ببو الص ببعيد ال ببدوذ .فال ببدور ال ببع يةديب ب الياال ببات يو ي ببا ال ببد ل ،ل ال ببييفا
السياال ببات املتعلق ببة ابألج ببور والعيفال ببة واحليفاي ببة الجتيفاعي ببة ،وك ببعلس السياال ببات املالي ببة ،يتس ببم
أبمهية حيوية يف ضيفا النيفو القو لل لب التلبي والالبت يفار ااتباذ .ول تبن مناقزبة بع
القضااي مناقزةا ضافية من دو معاجلة البعد اجلنساين لسياالات القتصاد التلي والعيفالة ،ومن
دو يناول مسامهة النظام النقد العاملي يف قي نس من النيفو القتصباد والتابار العباملي
يسببتايب لليفت لبببات القتصببادية للتنيفيببة املسببتدامة .ولحب املوملببف املسببةول أ الببدورة احلاليببة
لجتيفاع اارباء املتعدد السنوات يتبي الفرةبة لالبتخدر درول مليفوالبة مبن أجبل التعباو يف
جمال وضا السياالات ،والزروع يف ااةدح عند القتضاء.
 -3والببل املوملببف املسببةول الضببوء علببو الئا ببات السببائدة يف القتصبباد العبباملي الببأ قببد
يقف حار ع رة يف طري قي أ دا التنيفية املستدامة .ويعزى إحدى العقببات اييتليبة أمبام
قي أ دا التنيفيبة املسبتدامة إ ائبا ني اننبني ،مهبا انتيفبا حصبة البد ل مبن العيفالبة علبو
الصعيد العاملي وضعف السياالات الضريبية .وقال إ الئا ني كلي يفا يس م يف يقلص ال لبب
احمللي .ونتياة لعلس ،قد يض ر يعض واضبعي السياالبات إ العتيفباد يزبتل مفبرط علبو بو
ال لب اابارجي ،البع ل يراعبي الحتياجبات احملليبة ،يبل أك بر مبن كلبس قبد يتبو عبد األنبر
كنتياببة ا ببل التعيفببيم .ويتيف ببل عقبببة أ ببرى أمببام قي ب أ ببدا التنيفيببة املسببتدامة يف الريببباط
ابألال بواا املاليببة العامليببة الببع يببد مببن احلي بز املتبباح لوضببا الياالببات سليببة مسببتقلة ،و اةببة يف
البلدا النامية .فالدفا ابئا التيفويدت الدولية ينبغي أ يقايل دفبا ابئبا الالبت يفارات احملليبة.
وأشار املوملف املسةول إ أ املناقزات الأ البتار يف البدورة احلاليبة لجتيفباع اابرباء املتعبدد
السببنوات ،وكببعلس البحببو الببأ أاز ببا األونتتبباد ،يةكببد مببا ين ببو علي ب الياالببات القتصبباد
التلي والعيفالة اجليدة التصيفيم من إمتانيات قد يساعد علو التصد يع القضااي.

GE.19-04224

3

TD/B/C.I/MEM.8/9

اب  -البا ا ل الا ا ميك اان أ تب ااست س ااا عياع ااا العم اال واالقتص اااو الكلا ا يف حتقيا ا
أهناف التنمية املبتنامة
(البند  3من جدول األعيفال)

 -1وور النول ااة ،وعياع ااا العم اال ،والعمال ااة املنتم ااة يف التص اان للتح اان
اعتحناث فرص العمل يف اقتصاو اامل يزواو ا ملة

الا ا ي رحس ااا

 -4ركببزت اجللسببة األو ا ب الر يببة علببو السياالببات النقديببة واملاليببة والصببناعية واملتعلقببة
ابلعيفالببة الببأ مببن شببلعا أ يسبباعد علببو االببتحدا الوملببائف اجليببدة واألزيببة األجببر الضببرورية
لتحقي ب أ ببدا التنيفي ببة املس ببتدامة .وأك ببد يع ببض اا برباء أ ي بوافر الع ببدد الت ببايف م ببن الومل ببائف
الدئقة ل يتسم ابألمهية يف حبد كايب ابعتببار ركنبا أالاالبيا ألتيفبا ل يسبتبعد أحبدا فحسبب ،يبل
يةد أيض ا دورا حيوايا يف دفا وي ة ال لب ااتاذ الع يزبتل األالبال للتقبدم التتنولبوجي،
األمر الع يفضي يف عاية امل ا إ ريس و اانتاجية ،والتاارة ،والتنيفية املستدامة .وك ب ا
م ببا أال ببيأ يق ببدير أمهي ببة العدق ببة ي ببني العيفال ببة وال ل ببب اات بباذ يف األع ب برا الدارج ببة .ورك ببزت
املناقزات يف اجللسة األو ا الر ية علو البل إعادة التفت يف األدوار الأ يةدعا يف الوقبإ
ال برا ن الياال ببات القتص بباد التل ببي والعيفال ببة اع ببادة الت بوا يف العدق ببات ي ببني رأل امل ببال والي ببد
العاملة ويفعيبل اللتبزام يتحقيب العيفالبة التاملبة .ولحب بب أ احلابج البأ يسباا لدعب ا
علببو البزايدات يف األجببور أو املفاوضببة اجليفاعيببة قببد يبببدو مقنعببة يف يعببض األحيببا عنببدما يتعلب
األمببر ابألفبراد وابملببدى القصب ولتببن يتبببني ي دعببا عنببدما يوضببا علببو سببس املببدى ال ويببل أل
ع التداي ينسبف ال لبب والالبت يفار .د علبو كلبس أ السياالبات املعتيفبدة يف يلبد مبا تبن
أ تد أنر ا إ يلدا أ رى ،وأ التناقض يني ضعف الالت دك يف البلدا املنخفضة األجور
امليف َّول ابلديو يف يلدا أ رى تن أ يزول يف املدى البعيد.
والالت دك َ
 -5وقدم احملباور األول عرضب ا مفصبدا للتابارب الوطنيبة البأ يةيبد بعا التحليبل .ففبي يدايبة
القر احلاد والعزرين ،م دا ،كا معدل األجبور يف ق باع الصبناعات التحويليبة يف الصبني يقبل
عن نصف مبلغ األجور يف املتسيس .لتن الصني شرعإ ،منبع عبام  ،2003يف ينفيبع الياالبة
يقوم علو دفا األجور احمللية و ايدة ال لب ااتاذ يف حبني اذبعت املتسبيس يبداي لتبب بو
األجببور .ويعببد  15عام ب ا ،ئبباو ت األجببور يف الصببني م يلت ببا يف املتسببيس ينسبببة  30يف املائببة
وأةببب ال لببب احمللببي القببو ببل أكببرب مصببدر للنيفببو ،األمببر الببع الببا م يف ايدة القببدرة علببو
الصببيفود يف وج ب التحببولت يف السياالببات العامببة علببو الصببعيد العبباملي والصببدمات يف جانببب
ال لب .وأوض كيف أ النيفو أاتح فرةة للبلدا األاورة ،م ل إندونيسيا وفييإ انم وكيفببوداي،
لبزايدة األجببور ،و ببو مبا ب يتحقيب ايدة م بردة يف ال لببب علببو الصبعيدين احمللببي وااقلييفببي.
ويع ببزى ببعا النيف ببو إ أال ببباب من ببا أ يل ببدا املن ق ببة حافظ ببإ عل ببو ببام ك ببا للتح ببرك
فييفا يتعل يسياالاهتا العامة الوطنية.
 -6وقدم احملاورو أم لبة عديبدة علبو حتومبات شبتلإ املبدك األ ب ارباد فبرر العيفبل
يف إطببار يبرامج مببن قبيببل الببربانمج الببوطم لتوليببد العيفالببة الريفيببة يف اينببد و ببدل فب ة التعببايف يعببد
األ مبة يف اليبوان  ،حيببج و هج بإ النسبببة األكبرب مبن اانفبباا احلتبومي يف السببنوات األ ب ة ببو
التزببغيل يف الق بباع العببام ابعتبببار عببامدا تببن أ يسبباعد يف يعزيببز ال لببب ااتبباذ .ويف ببعا
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الصببدد ،أكببد احملبباورو أيض با احلاجببة إ إدمبباا العيفالببة يف السياالببة الصببناعية .ول يعببد قي ب
العيفالة التاملة أمرا ضبرورايا فقب يسببب اثر التخلفيهبة البأ بد علبو ةبعيد القتصباد التلبي
والقتصاد اجلزئي يعد ف ة من الب الة ،وإ ا أيض ا يسبب التتباليف الجتيفاعيبة للب البة .ولحب
باور أ فقببدا فببرر العيفببل تببن أ يببةد إ ايدة يف معببدلت الوفيببات ينسبببة قببد يصببل
سب أ
إ  50يف املائبة .وأشبار أيضبا إ ضببرورة يوالبيا ن باا يعريبف الب الببة كبي يزبيفل العيفبل املنببتج
يف الق اع ا النظامي وا مدفوع األجبر البع يعتبس يف معظيفب نوعب ا مبن التحيبز اجلنسباين.
وعلببو البببيل امل ببال ،يقضببي امل برأة  265دقيقببة يومي ب ا للقيببام أبعيفببال رعايببة ا ب مدفوعببة األجببر
مقايب ببل  83دقيقب ببة فق ب ب يف حالب ببة الرجب ببل .ويزيب ببد البعب ببد اجلنسب بباين وكب ببعلس اجلانبب ببا الصب ببحي
والجتيفباعي للعيفببل مببن شبدة احلاجببة إ الياالببات يعتبس التبزام السببل ات العامبة ابلتوفيب يببني
املصاحل اااةة واملصاحل الجتيفاعية .وأشار يعض احملاورين إ أ اقتصاد الرعايبة ابالبت اعت أ
يولهد فرر عيفل إضافية ،ولتن م أكدوا يف الوقإ نفس ضبرورة إضبفاء ال بايا الر بي علبو بعا
ساور أ ايدة اانفباا علبو
الق اع من دل يوف احليفاية الجتيفاعية واألجر الدئ  .ولح
أ
ااببدمات الجتيفاعيببة إ ندنببة أم ال ب يف دولببة يوليفيببا املتعببددة القوميببات يفببض إ الن ببو
ابلصبحة وسسبتوايت التعلبيم فحسبب ،يبل أدت أيضب ا إ دفبا ال لبب ،ومبن د البامهإ يف دعبم
معدلت النيفو املستدام الأ يلغإ و  4يف املائة.
باور الضببوء علببو الز بواال الببأ أعببرب عن ببا يزببل يزايببد نسبببة الوملببائف ا ب
 -7وال بله سب أ
القياالية وا املستقرة وا النظامية دل السنوات الأ يلإ األ مة ،يف كل من البلبدا الناميبة
واملتقدمببة ،واالببتيفرار يراجببا حصببة الببد ل مببن العيفالببة يف النببايج احمللببي ااتبباذ يوج ب عببام ،يببل
يزببتل حبباد لببدى يعببض البلببدا  ،حيببج يلغببإ نسبببة ال اجببا  15يف املائببة يف إالبببانيا وإي اليببا
باور إ
و 20يف املائببة يف كببل مببن يركيببا وامليفلتببة العرييببة السببعودية ،علببو البببيل امل ببال .وأشببار سب أ
التحببدايت الببأ ي رح ببا العيفالببة ا ب النظاميببة ،ول الببييفا ببدل ف ب ات الركببود ،وأكببد أ علببو
البلدا أل يبقو متتوفة اليدين يف انتظار حدو النيفو وعلو أمل أ يتسب الوملائف الصبغة
باور ببر إنب الببيتو مببن املفيببد الفصببل يببني القيببود الببأ يببةنر يف جانببب ال لببب
الر يببة .وقببال سب أ
والقيببود الببأ يببةنر يف جانببب التوريببد ،ولالببييفا عنببدما يتعلب األمببر ابملسبباواة يببني اجلنسببني .وأكببد
ساور أ أفضل طريقة اعادة التوا يف األجور يتو من دل الياالات احلد األدىن لألجور،
أ
م ليفا حصل يف دولة يوليفيا املتعددة القوميبات ،حيبج رفبا احلبد األدىن لألجبر السبنو مبن 80
دولرا يف عب ببام  2005إ  290دولرا يف عب ببام  ،2016و ب ببو إج ب براء الب ببا م يف دفب ببا ال لب ببب
و فض مستوايت الفقر املدقا من  38إ  17يف املائة.
 -8وأف بباد احمل بباورو أب ايدة حص ببة العيف ببل يف الن ببايج احملل ببي اات بباذ ينس بببة  1إ  5يف
املائببة ،دا ببل يلببدا جميفوعببة العز برين ،تببن أ يفضببي إ ايدة النيفببو ينسبببة  2يف املائببة أل
اريفاع الد ل يف ةفو الستا امليالني إ الالت دك يد اثرا ِ
مضاعفة وأكبدوا أ وجبود
مةالسات قوية يف الوا العيفل يةيبد بع البزايدات ل يزبتل يرفبا وإ با ضبرورة ل تبن للبلبدا
النامي ببة أ يتاا ل ببا .ويس بباءل يع ببض املن ببدويني ع ببن ال ببدور ال ببع يةدي ب ب السياال ببة النقدي ببة يف
االببتحدا فببرر العيفببل وعيفببا إكا كانببإ املصببار املركزيببة قببادرة علببو الضب دع يببدور مببزدوا
فييفبا يتعلب ابلعيفالببة واالببتقرار األالببعار ،أل اريفبباع معبدلت التضببخم أو يقلب ببا يببةنر الببلب ا علببو
باور أ التضبخم تبن أ
الالت يفارات ول أتن مباشر علو الفقبراء .ويف بعا الصبدد ،لحب س أ
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يسبب انعدام القدرات اانتاجية البع يفضبي إ عبدم االبتقرار أالبعار البواردات ،ومبن د لبص
إ أ التوفي ب ي ببني اي ببدفني املتيف ل ببني يف التز ببغيل واحملافظ ببة عل ببو اال ببتقرار األال ببعار أم ب أبر ت ببن.
وعدوة علو كلس ،رب علو الزعيفاء السيااليني أ يقبلوا منع البداية ،لدى يصيفيم السياالبات
باور ببر أ السياالببة النقديببة
العامببة ،يضببرورة إع بباء األولويببة لبنبباء القببدرات والتزببغيل .وأكببد سب أ
ولببةن كانببإ ين ببو علببو يعببض امل بزااي ،فبعببا ل يببةنر يزببتل مباشببر علببو العيفالببة إكا ا تلفببإ
السياالببات املتبعببة يف جمبباذ يتببوين الئتيفببا والرقايببة املصببرفية .وأاثر يعببض اا برباء مسببللة احلببد
األدىن العاملي لألجور ،ولوح ايفاا واالا الن اا يني املزباركني علبو أ بعا البد ل ل ينبغبي
أ يتحق علو حساب السلا واادمات العامة األ رى القائيفة أةدا.
 -9ولح ب منببدوب أ الالببت يفارات العامببة ل يتببو دائيف ب ا ابلتفبباءة املنزببودة وأ كيفيببة
متويل السياالات مسللة م يفة .وعله معظم احملاورين علو الدورة احليفيدة الأ تن أ ينزل يني
باور علببو
العيفالبة الر يببة ،ومببدفوعات الضبرائب ،واحليببز املتبباح يف جمبال السياالببة املاليببة .وشببدد سب أ
أ البلببدا الببأ يتببو لببدي ا نظببام ض بريج يعيفببل يزببتل جيببد يسببت يا أ متب هبول الياالبباهتا دو
اللا ببوء إ القب ب ا  ،وأ يع ببض القتص ببادات الت ببربى مز ببيفولة يف قائيف ببة امل ببدكات الضب بريبية.
وأ ا لحظبإ قلبة مبن اابرباء أنب ل تبن يلبوف األ بدا املتعلقبة ينيفبو العيفالبة و ايبة البد ل
واحليفاية الجتيفاعية من دو ينسي كا ٍ يبني السياالبات علبو الصبعيد البدوذ .وأكبدوا احلاجبة
إ ةفقة عاملية قوام با االبتقرار أالبعار الصبر والرقايبة علبو رأل املبال و يتبل مباذ دوذ متبني
من أجل قي ايدفني املتيف لني يف قي العيفالة التاملة والتصنيا.
 -2التحن العاملية وامل اكل املتصلة ابالقتصاو الكل ال ين غ خت يسا للتغلب الات أوجاه
انم املباواة ني اجلنيبني يف جمايل العمل واألجر
 -10حب بإ اجللسببة ال انيبة اب الر يبة التحببدايت العامليبة واملزبباكل املتصبلة ابلقتصبباد التلببي
الأ ينبغي ذ ي ا للتغلب علو أوج عدم املساواة يني اجلنيسني يف جماذ العيفبل واألجبر .وشبدد
البرئيس يف مدحظاي ب الالببت دلية علببو أ قيب املسبباواة يببني اجلنسببني يت لببب اذبباك إج براءات
ومصيفيفة يصيفييف ا جيدا .وإضافة إ كلس ،يةكبد لبيدت القتصباد التلبي أ
الياالايية حا ة
َّ
جزءا كب ا من اجل ود امل لوية يف عا األال ل ينبغي اعتبار ا يتباليف ،وإ با االبت يفارات ين بو
ِ
مضاعفة علو القتصاد يرمت .
علو اثر
 -11وأكدت احملاورة األو احلاجة إ ةفقة عاملية جديدة من أجبل املسباواة يبني اجلنسبني،
أل املرأة يقدم مسامهات اقتصادية كربى ل يق هدر ح قدر ا يف ك من األحيبا  .وأشبارت إ
أ الفاب بوات اجلنس ببانية يف العيف ببل امل ببلجور يقلص ببإ يف معظ ببم املن بباط ي ببني  1995و،2015
ولو ينسبة ضةيلة جدا يف يعض احلالت ،وأ املرأة ل يبزال مت بل اجلبزء األكبرب مبن أعيفبال الرعايبة
ا املدفوعة األجر يف حني أ عدم كفاية البىن التحتية للرعاية د من الفرر املتاحة لليفبرأة يف
جمال التعليم أو يف أالواا العيفبل يسببب مبا يضب لا يب مبن مسبةوليات يتعلب ابلرعايبة يف املنبزل.
ويينيفا لحظإ احملاورة أ ةندوا النقد الدوذ ومنظيفة التعاو والتنيفية يف امليبدا القتصباد ،
عل ببو ال بببيل امل ببال ،اع ف ببا ابملس ببامهة امليفتن ببة لدقتص بباد التل ببي ال ببأ ت ببن أ ي ي ببب ع ببن ايدة
املس بباواة ي ببني اجلنس ببني ،أك ببدت أ املةالس ببتني م ببا انفتت ببا يروج ببا لسياال ببات القتص بباد التل ببي
التقليدية القائيفة علبو التقزبف املباذ ومرونبة البوا العيفبل والبأ يق هبو اجل بود الراميبة إ قيب
املساواة يني اجلنسني .و تن أ يزيفل الصفقة اجلديدة من أجبل املسباواة يبني اجلنسبني العناةبر
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الرئيسببية التاليببة) (أ) ابلنسبببة إ الزببركات) ضببيفا املزيببد مببن املرونببة لتيفتببني النسبباء مببن احلفببا
علببو ومل ببائف ن يف الق بباع النظببامي واحل ببد م ببن الالببتعانة ابملص ببادر ااارجي ببة مببن الق بباع ا ب
النظببامي أو الق اع ببات كات األج ببور املنخفض ببة و ايدة ال تيف ببام حبق ببوا امل برأة ومس ببللة التح ببر
اجلنسي و(ب) ابلنسبة إ الدول) احلد من حاجة املرأة إ القيام يعيفلني اننني والالت يفار يف
البىن التحتية واادمات املتصلة ابلرعاية والع ا ابلعيفبل يف الق باع اب النظبامي والعيفبل اب
مبدفوع األجبر يف نظببم احليفايبة الجتيفاعيببة ودعبم اجل بود الراميببة إ إضبفاء الصبببغة الر يبة علببو
الوملببائف ويعزيببز احلقببوا املتصببلة ابلعيفببل و(ا) ابلنسبببة إ األتيفببا احمللببي واألالببر املعيزببية)
يعزيز حقوا املرأة يف الحتفبا ابلبد ل وملتيبة األةبول لتبدعيم قبدرهتا التفاوضبية دا بل األالبر
املعيزية والن و يتعليم النساء واذاك مبا يلبزم مبن إجبراءات لتغيب املعباي الجتيفاعيبة القائيفبة
علو نوع اجلنس .والتعود ع الصفقة ابلفائدة علبو املبرأة واألتيفبا عيفومب ا ،واليسب م الالبت يفار
يف اقتص بباد الرعاي ببة يف يعزي ببز من ببافا القتص بباد التل ببي و ايدة املب بزااي املتص ببلة ابلتف بباءة ورأل امل ببال
البزر  .وأ ا ،لحظإ احملاورة أ إضفاء الصبغة الر ية علو الوملائف ،وكعلس يواليا ن اا
احلقوا املتصلة ابلعيفل ،اليساعدا علو يعزيز الضيفا الجتيفاعي.
 -12وال ببل إ احمل بباورة ال اني ببة الض ببوء عل ببو مب بزااي الال ببت يفار يف اقتص بباد الرعاي ببة كا ببزء م ببن
اال ايياية منصفة للانسني لالتحدا فرر العيفل و قي النيفو الزامل للايفيا .ولحظإ،
االببتنادا إ أعيفببال يعاونيببة أاببزت يف الفب ة األ ب ة يزببل اامتانيببات الببأ ين ببو علي ببا ق بباع
ببدمات الرعايببة الجتيفاعيببة ،ول الببييفا فييفببا يتعلب ابلتعلببيم والرعايببة يف مرحلببة ال فولببة املبتببرة،
ابعتبار كلس دفا أالااليا لإلنفاا املاذ من أجل االتحدا فرر العيفل و قي النيفو الزبامل
للانس ببني ،أ الال ببتنتاجات املتعلق ببة ابلعيفال ببة ويو ي ببا ال ببد ل يت ببو واع ببدة أك ببر عن ببدما يزي ببد
النفقات العامة يف بدمات الرعايبة الجتيفاعيبة يبدلا مبن الببىن التحتيبة املاديبة والتزبييد .فاملقارنبة
يبب هبني أ ي ببوير ببع ااببدمات ل يس ب م يف االببتحدا عببدد أكببرب مببن الوملببائف فحسببب ،يببل
يسبيف يتحقيب كلبس أك بر إنصبافا للانسبني وأك ببر االبتدامةا مبن الناحيبة املاليبة مبن أ طفببرة يف
ق بباع التزببييد .وإضببافة إ كلببس ،تببن أ يزببتل اانفبباا يف الرعايببة الجتيفاعيببة أداة فعالببة
للحببد مببن الفقببر ويقلببيص التفبباواتت الجتيفاعيببة  -القتصببادية يف ةببفو األالببر املعيزببية ويببني
األطف ببال .ولحظ ببإ احمل بباورة أ ببع الال ببتنتاجات يةك ببد أ الال ببت يفار الع ببام يف إنز بباء الب ببىن
التحتي ببة ا ببدمات الرعاي ببة الجتيفاعي ببة ت ببن أ يز ببتل أداة فعال ببة م ببن أدوات السياال ببة املالي ببة
لالتحدا فرر العيفل ي ريقة أالرع وأك ر إنصافا لليفرأة يف املدى القص .
 -13و د احملاور ال الج عن التارية الأ عاشت ا اليوان يف الف ة األ ب ة ،حيبج متتنبإ
احلتومة من الن و ابلق اع النظامي لرعاية األطفال رام ف ة التقزبف البأ مبر عبا البلبد .فقبد
نفببعت اليببوان ندنببة ي برامج للتتيببف القتصبباد يف الف ب ة  2018-2010أد لببإ البببدد يف
دوامة من التقزف والركود ومعدلت الب البة املريفعبة .وكبا متوقعب ا أ يفضبي بع األوضباع إ
ذفيضبات كبب ة يف امليزانيبة العامببة املخصصببة لرعايبة األطفببال وإ أ مببة يف اقتصباد الرعايببة ،لتببن
كلس يد  .يل دعيفإ احلتومة األالر ملساعدهتا علو الضب دع يواجباهتبا يف جمبال الرعايبة
عن طري احملافظة علو النفاا العام املخصص ادمات رعاية األطفال ،وكلس ابلعتيفاد جزئيب ا
عل ببو األمب بوال املقدم ببة م ببن ال بباد األورو  ،وال ببامهإ ي ببعلس يف من ببا يف بباقم الفقب بر يف ة ببفو
حصببنإ احلتومببة اقتصبباد الرعايببة لف ب ة مببا قبببل األ مببة مببن األض برار الببأ كببا
األطفببال .و تببعا ه
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يتوقببا أ ببد كنتياببة لعيببار الببد ل املتبباح ويقلببص اانفبباا العببام ،ومتتنببإ مببن قيب ايدة
كب ة يف معدلت املزاركة يف الق اع النظامي لرعايبة األطفبال .وأكبد احملباور أ بعا امل بال يببني
كيبف أ السياالبات النزب ة قببادرة علبو التبلن يف اقتصباد الرعايببة و ايبة أو يعزيبز مزباركة املبرأة
يف الببوا العيفببل والتخفيببف مببن حببدة أوج ب عببدم املسبباواة يببني اجلنسببني أو احلببد من ببا ،ح ب يف
أوقات التقزف.
 -14و دل املناقزة الأ يلبإ كلبس ،بد سباور عبن ئريبة نياب اي حيبج يتلقبو األطفبال
يببني  5و 8الببنوات وجبببة يوميببة ابألببا يف إطببار ي برانمج ب ابالببتحدا عببدد كب ب مببن فببرر
العيفببل ،ول الببييفا للنسبباء .وأشببار ببل عببن وكالببة متخصصببة إ أنب االبب ا مببا ينببتقص مببن شببل
املبزااي الببأ تببن أ يفر ببا الالببت يفار يف اقتصبباد الرعايببة أل التببداي األالاالببية املتخببعة يف ببعا
الصببدد يسببتند إ األجببور املنخفضببة يف ق بباع الرعايببة يببدلا مببن أ يراعببي النتببائج كات الصببلة
األوالا ن اقا ،والأ عاد اة ما يتبو أ بم يت ب  .وردا علبو البةال طرحب أحبد املنبدويني صبور
يتلفة الياالات الرعاية ع وطرا متويل ا ،أكد احملاورو احلاجة إ إعادة يوجي اانفباا العبام
ببو ببعا الق بباع ،األمببر الببع مببن شببلن أ يفضببي إ ايدة اراثر املضب ِ
باعفة ،نظبرا إ اعتيفبباد
التبب علببو ك افببة اليببد العاملببة واملخبباطر احملببدودة الببأ ين ببو علي ببا الق بباع فييفببا يتعلب يتسببرب
املبوارد إ ااببارا .وأ ب ا ،ردا علببو منببدوب يسبباءل عيفببا إكا كببا يببوف د ببل أالاالببي تببن أ
يزتل حدا ،ايف احملاورو علبو أ بعا اايبار ين بو علبو يعبض اجلوانبب ااراييبة ،لتنب قبد
يفضببي إ يزايببد ذصببص امل برأة يف األنز ب ة ا ب النظاميببة وإ يعيفي ب أوج ب عببدم املسبباواة يببني
اجلنسبني .وأفبادوا أب يبرامج فرةبة التومليبف األ ب ة يببدو واعبدة يدرجبة أكبرب ،م ليفبا يبينب ئريببة
مقدونيا الزيفالية ،حيج احإ ع الربامج يف إنزاء شبتات األمن الجتيفاعي.
 -15وأك ببد ال ب برئيس ،يف مدحظاي ب ب ااتامي ببة ،أ قي ب ب املس بباواة ي ببني اجلنس ببني يف جم ببالت
العيفال ببة وش ببروط العيف ببل وال ببد ل ببل ببدفا كا أولوي ببة ل ت ببن أ ينتظ ببر إ أ يس ببتوي تي ببا
الزروط امل لوية .وأضا قائدا إ يارات الياالايية ك ة مواييبة لتحقيب املسباواة يبني اجلنسبني
يوفر حلولا م لو من حيج يبعاهتا علو القتصاد التلي.
 -3مؤعبا العمل وعياعا االقتصاو الكل يف خنمة أهناف التح ل اهليكل واعتحناث
فرص العمل
 -16ركزت اجللسة ال ال ة ا الر ية علو دور مةالسات العيفل والياالبات القتصباد التلبي
يف قي التحول اييتلي واالتحدا فرر العيفل .وشدد احملاورو علو أ السياالبات العامبة،
ول الييفا الياالات القتصاد التلي ،والتغي ات املةالسية يزتل عوامل رئيسبية للن بو حبيفايبة
العيفالة و ايدة اانتاجية التلية ويعزيز النيفو القتصاد والتصنيا ودفا التحول اييتلي من أجل
اال ببتحدا ف ببرر العيف ببل .وأي ببر وا كي ببف أ عيفلي ببات ة ببنا السياال ببات النزب ب ة وااة ببدحات
املةالسية تن أ يزتل عوامل حا ة يف قي أ دا التنيفية املستدامة.
 -17وأكدت احملاورة األو أ الفترة السائدة الأ مفاد ا أ اللوائ الأ ينظم الوا العيفل
ي واليلة حليفاية العيفال من ملبرو العيفبل اب ارمنبة وأةبحاب العيفبل عبد ي الضبيف  ،يبدفا
عببادةا إ العتقبباد أب ببع الل بوائ مت ببل يتلفببة إضببافية وحبباجزا أمببام االببتحدا فببرر عيفببل
جديببدة .ويينيفببا أشببارت إ أمهيببة الل بوائ التنظييفيببة يف جمببال ايببة العيفببال ،أيببر ت أيض ب ا الببدور
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اي ببام ل ببع يةديب ب ببع اللب بوائ يف ض ببيفا املنافس ببة املز ببروعة ي ببني املةالس ببات التااري ببة و في ببز
الزركات علو ايدة إنتاجيت ا مبن بدل إعبادة ينظبيم العيفبل ،سبا يف كلبس عبن طريب الالبت يفار
يف التتنولوجيا .وأ ا ،أكدت احملباورة املبزااي البأ تبن أ يتحقب علبو ةبعيد القتصباد التلبي
م ببن حي ببج ينز ببي ال ل ببب التل ببي وذف ببيض النفق ببات الجتيفاعي ببة ،ابعتبار ببا مس ببللة ض ببرورية
للتعويض عن الوملائف كات النوعية املتدنية واألجور املنخفضة.
 -18وأش ببار احمل بباور ال بباين إ يع ببر عيفلي ببة التح ببول اييتل ببي يف أفريقي ببا .واال ببتعر اجل ببود
املتا ببددة ل بببعض البل ببدا يف أفريقي ببا م ببن أج ببل التص ببنيا و قيب ب التح ببول اييتل ببي يف اقتص بباداهتا
واالتحدا فرر عيفل جديدة واحلد مبن الفقبر .وأشبار إ أ علبو البلبدا األفريقيبة أ يسبعو
جلببعب الصببناعات والتتنولوجيببات الببأ يتيفاشببو مببا ميزاهتببا النسبببية .و تببن يببع البلببدا  ،إكا
وج ببإ الياالبباهتا العامببة يوجي با اال ب اييايا واضببحا ،أ يسببتفيد مببن النقببل الوشببيس احلببدو
حلصة امة من الوملائف يف ق اع الصناعات التحويليبة يف الصبني ،البأ يبلبغ عبدد ا  85مليبو
ومليفببة .وأ ب ا ،أشببار احملبباور إ أ ابباح ببع املسبباعي ال ب يب ابلقببدرات البز برية واملةالسببية،
والنااح يف وضا الياالات قائيفة علو دراية جيدة ،والتحلي ابلواقعية يف التنفيع.
 -19وين بباول احمل بباور ال ال ببج دور الياال ببات القتص بباد التل ببي يف ال ببياا التغب ب ات يف العيف ببل
لألمولة ويوالا الفابوة يبني
والد ول .وي را إ املز د املتغ ألالواا العيفل والد ل كنتياة َ
د ل العيفل ود ل رأل املال والتتنولوجيات اجلديدة وأ اط العيفل يف املستقبل .واقب ح احملباور
جميفوعببة مببن يببداي السياالببة العامببة التفيلببة ابلتصببد يببع التحببدايت والببأ يتيفحببور حببول دفببا
الالت يفارات ،ومتويل احليفاية الجتيفاعية ،ووضا الياالات مالية هتد إ إعادة يو يا الد ل،
واحلرر علو ايساا السياالات املتبعة علو الصعيدين الوطم والدوذ.
 -20و دل املناقزة الأ يلإ كلس ،أشار مندوب إ األمهية التربى الأ يتسم عبا الق باع
ا النظامي يف اقتصادات العديد من البلدا النامية ،ومدى أتنب املةالسبات احلتوميبة واللبوائ
التنظييفيبة يف األنزب ة وامليفارالبات املتصبلة ابلعيفبل يف الق اعبات اب النظاميبة .ولحب منببدوب
ر أ الالت يفارات الصينية يف أفريقيا الامهإ يف سني قدرات البىن األالاالية املاديبة .وأشبار
املنببدوب أيض ب ا إ أ احليببز املتبباح للبلببدا الناميببة يف أفريقيببا ويف منبباط أ ببرى ليببباع الياالببات
عامببة يفضببي إ التحببول اييتلببي ببو حيببز سببدود ،ول الببييفا يف الببياا قواعببد التاببارة العامليببة
يقو اايارات األ رى املتاحة للحتومات يف جمال السياالة العامة.
السائدة الأ ه

 -21وشببدد منببدوب ببر علببو أ السياالببات املتبعببة يف جمببال العيفببل ينبغببي أل يقيهببد فببرر
التزببغيل والببل الضببوء أيضبا علببو أمهيببة التعلببيم والتببدريب يف الن ببو ابلقببدرات ويببوف احليفايببة
الجتيفاعيببة .وشببدد علببو الببدور احلاالببم لليفةالسببات الصببغ ة واملتوال ب ة احلاببم يف االببتحدا
فرر العيفل ويعزيز اانتاجية ،وأكد أ القدرة التنافسية يع املةالسات علبو الصبعيد احمللبي ،د
اندماج ا يف األالواا العاملية ،عامد رئيسيا للتقدم القتصاد .
 -22وأعببرب منببدوب عببن يقببدير للتوةببيات الببأ قببدم ا احملبباورو فييفببا يتعل ب ابلسياالببات
العامة ،و د من وج ة نظبر يلبد ٍ
انم يزبا د التعقيبدات البأ ين بو علي با اقتصبادات البلبدا
املتقدم ببة .وأش ببار إ أ البل ببدا املتقدم ببة عيفومب با يعتيف ببد الت ب ب م ببن ببع التوة ببيات ببدل
السنوات األ ة.
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 -23ولح احملاورو  ،يف كليفاهتم ااتامية ،أن ح يف الياا ل في الق باع اب النظبامي
حصة امة من النزاط القتصاد  ،تن أ يفر املعاي واللوائ التنظييفية املتعلقة ابلعيفبل أنبرا
إرايي ا علبو العباملني يف الق باع اب النظبامي يفضبل ينسبي اجل بود وينفيبع بدت عامبة هتبد
إ يوعية تيا العيفال سا يبم مبن حقبوا يتفل با القبانو  .وفييفبا يتعلب يتبدف الالبت يفارات إ
البل ببدا األفريقي ببة ،لحب ب احمل بباورو ع ببدم وج ببود االب ب ايياية واض ببحة للتع بباو ي ببني احلتوم ببات،
و اةببة علببو الصببعيد ااقلييفببي وعلببو مسببتوى القببارة ،وأكببدوا أ ببع الال ب ايياية تببن أ
يببةد دورا حا ب ا يف يوجي ب الالببت يفارات ببو االببتحدا فببرر العيفببل .وشببدد احملبباورو أيض ب ا
علببو أمهيببة ينبباء القببدرات البزبرية واملةالسببية لتوجيب الالببت يفارات ببو التحببول اييتلببي .وأ ب ا،
انقب احملبباورو مسببللة االببتخدام يببداي السياالببة البيةيببة لببيس فقب كوالببيلة للتصببد للتحببدايت
البيةية ،وإ ا أيض ا ييتلة الصناعات الوطنية و ايت ا.
 -24وأيببر ال برئيس ،يف مدحظاي ب ااتاميببة ،ضببرورة احلببرر علببو ايسبباا السياالببات العامببة
مةكببدا أ املسبباعي املبعولببة يف ببعا الصببدد ينبغببي أ يتعببدى الن بباا الببوطم ويراعببي احلاجببة إ
ينسي السياالات علو الصعيد الدوذ.

اثنيا -املبائل التنتيمية
ألف -انتخاب أاضا املكتب

(البند  1من جدول األعيفال)

 -25انتخببب اجتيفبباع اابرباء املتعببدد السببنوات ،يف جلسببت العامببة الفتتاحيببة املعقببودة يف 25
شببباط/فرباير  ،2019السببيد دييغببو أوليسببتيا فالينسببيا (إك بوادور) رئيس با ل ب والسببيد سيفببد ت بال
الدين عيفر يإ (السودا ) انئبا للرئيس  -مقررا.

اب  -إقرار جنول األامال وتنتيت العمل
(البند  2من جدول األعيفال)

 -26أقب ببر اجتيفب بباع اا ب برباء املتعب ببدد السب ببنوات ،يف جلسب ببت العامب ببة الفتتاحيب ببة أيض ب با ،جب ببدول
األعيفال املةقإ للدورة ( .)TD/B/C.I/MEM.8/7وابلتاذ كا جدول األعيفال كيفا يلي)
-1

انتخاب أعضاء املتتب

-2

إقرار جدول األعيفال وينظيم العيفل

-3

السبببل الببأ تببن أ يس ب م عببا الياالببات العيفببل والقتصبباد التلببي يف قي ب
أ دا التنيفية املستدامة

-4

اعتيفاد يقرير الجتيفاع.

جيت -نتائج النورة
 -27ايف ب ب اجتيف بباع اا ب برباء املتع ببدد السب ببنوات ،يف جلس ببت العام ببة ااتامي ببة املعقب ببودة يف 26
شباط/فرباير  ،2019علو أ يتو الرئيس يلخيص املناقزات.
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وال -ااتماو تقرير االجتماء

(البند  4من جدول األعيفال)

 -28قبرر اجتيفبباع اابرباء املتعببدد السببنوات ،يف جلسبت العامببة ااتاميببة أيضبا ،أ أيك لنائببب
الرئيس  -املقرر أب يضا التقرير يف ةيغت الن ائية يعد ا تتام الجتيفاع.
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املرف
احلض

ر*

-1

حضر الدورة لو الدول األعضاء التالية)
إنيوييا
األرد
إالبانيا
أوكرانيا
إيرا (ت ورية  -ااالدمية)
ابكستا
الربا يل
ينغددي
ينيفا
يوركينا فاالو
يوروند
يوليفيا (دولة  -متعددة القوميات)
يركيا
يواو
اجلزائر
اجليف ورية العريية السورية
ت ورية مولدوفا
جيبويت
دولة فلس ني
امبيا
الر لنتا

-2

وكانإ املنظيفتا احلتوميتا الدوليتا التاليتا

السودا
ال اليو
عيفا
اايو
اوايييفال
كوالتاريتا
التونغو
كينيا
لبنا
ماذ
مدازقر
مصر
املغرب
املتسيس
امليفلتة العريية السعودية
موريتانيا
نيبال
النيار
نيا اي
ايند
لتني يف الدورة)

جميفوعة دول أفريقيا والتاريج واحملي ايادئ
مركز اجلنوب
-3

وكانإ الوكالة املتخصصة أو املنظيفة كات الصلة التالية لة يف

الدورة:

منظيفة العيفل الدولية
__________

*

12

يتضب ب ب ب ببيفن قائيفب ب ب ب ببة احلضب ب ب ب ببور ب ب ب ب ببع املزب ب ب ب بباركني املسب ب ب ب ببالني .ولدطب ب ب ب ببدع علب ب ب ب ببو قائيفب ب ب ب ببة املزب ب ب ب بباركني ،انظب ب ب ب ببر
.TD/B/C.I/MEM.8/INF.3
GE.19-04224

