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 مقنمة  
لجتيفبباع ااببرباء املتعببدد السببنوات يزببل  يعزيببز البيةببة القتبببصادية  ل ببةقببدت الببدورة ال اع   -1

املواييبببببة علبببببو تيبببببا املسبببببتوايت لبببببدعم التنيفيبببببة الزببببباملة واملسبببببتدامة، ويعزيبببببز التتامبببببل والتعببببباو  
 .2019 فرباير/شباط 26و 25يومي  ، الويسرا،القتصاديني يف قصر األمم يف جنيف

 م جز مقنم من الرئيس -أوالا  
 اجللبة العامة االفتتاحية -ألف 

أكببببد املوملببببف املسببببةول، يف التليفببببة الفتتاحيببببة الببببأ ألقا ببببا ابلنيايببببة عببببن األمببببني العببببام  -2
الياالبات العيفبل  دور لألونتتاد، أ  مبن امل بم اليبوم أك بر مبن أ  وقبإ مضبو إعبادة التفتب  يف

السياالبببات  ومبببن من لببب  السبببعي إ  ينسبببي  ضبببوء يزبببعهب أوجببب  الببب اي ،يف  والقتصببباد التلبببي
علببببو الصببببعيد الببببدوذ. فالببببدور الببببع  يةديبببب  الياالببببات يو يببببا الببببد ل، ل الببببييفا  ينسببببيقاا فعببببالا 

السياالبببات املتعلقبببة ابألجبببور والعيفالبببة واحليفايبببة الجتيفاعيبببة، وكبببعلس السياالبببات املاليبببة، يتسبببم 
 بع   أبمهية حيوية يف ضيفا  النيفو القو  لل لب التلبي والالبت يفار ااتباذ. ول  تبن مناقزبة

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 

 رة احلاليببةاملوملببف املسببةول أ  الببدو  يسببتايب لليفت لبببات القتصببادية للتنيفيببة املسببتدامة. ولحبب 
يتبي  الفرةبة لالبتخدر درول مليفوالبة مبن أجبل التعباو  يف  لجتيفاع اارباء املتعدد السنوات

 جمال وضا السياالات، والزروع يف ااةدح عند القتضاء.
الببل  املوملببف املسببةول الضببوء علببو الئا ببات السببائدة يف القتصبباد العبباملي الببأ قببد و  -3

وي عزى إحدى العقببات اييتليبة أمبام    التنيفية املستدامة.يقف حار ع رة يف طري   قي  أ دا
البد ل مبن العيفالبة علبو  ةانتيفبا  حصب إ  ائبا ني اننبني، مهبا  قي  أ دا  التنيفيبة املسبتدامة

. وقال إ  الئا ني كلي يفا يس م يف يقلص ال لبب السياالات الضريبية وضعفالصعيد العاملي 
واضبعي السياالبات إ  العتيفباد يزبتل مفبرط علبو  بو احمللي. ونتياة لعلس، قد يض ر يعض 

ال لب اابارجي، البع  ل يراعبي الحتياجبات احملليبة، يبل أك بر مبن كلبس قبد يتبو  عبد  األنبر  
يف الريببباط   قيبب  أ ببدا  التنيفيببة املسببتدامة ويتيف ببل عقبببة أ ببرى أمببام كنتياببة ا ببل التعيفببيم.

ز املتبباح لوضببا الياالببات سليببة مسببتقلة، و اةببة يف ابألالببواا املاليببة العامليببة الببع  يببد مببن احليبب
التيفويدت الدولية ينبغي أ  يقايل  دفبا ابئبا  الالبت يفارات احملليبة. البلدا  النامية. فالدفا ابئا  

لجتيفباع اابرباء املتعبدد وأشار املوملف املسةول إ  أ  املناقزات الأ البتار  يف البدورة احلاليبة 
لبببأ أاز بببا األونتتببباد، يةكبببد مبببا ين بببو  عليببب  الياالبببات القتصببباد ، وكبببعلس البحبببو  االسبببنوات

  التلي والعيفالة اجليدة التصيفيم من إمتانيات قد يساعد علو التصد  يع  القضااي.
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يف حتقيااا   ميكااان أ  تباااست ساااا عياعاااا  العمااال واالقتصااااو الكلااا البااا ل الااا   -اب  
 ةأهناف التنمية املبتنام

 من جدول األعيفال( 3)البند 

وور النولاااة، وعياعااااا  العماااال، والعمالااااة املنتمااااة يف التصاااان  للتحاااان   الاااا  ي رحسااااا  -1 
 اعتحناث فرص العمل يف اقتصاو اامل  يزواو ا ملة 

علبببو السياالبببات النقديبببة واملاليبببة والصبببناعية واملتعلقبببة اجللسبببة األو  اببب  الر يبببة  ركبببزت -4
وملبببائف اجليبببدة واألزيبببة األجبببر الضبببرورية ابلعيفالبببة البببأ مبببن شبببلعا أ  يسببباعد علبببو االبببتحدا  ال

لتحقيببب  أ بببدا  التنيفيبببة املسبببتدامة. وأكبببد يعبببض اابببرباء أ  يبببوافر العبببدد التبببايف مبببن الوملبببائف 
الدئقة ل يتسم ابألمهية يف حبد كايب  ابعتببار  ركنباا أالاالبياا ألتيفبا ل يسبتبعد أحبداا فحسبب، يبل 

تاذ الع  يزبتل األالبال للتقبدم التتنولبوجي، يةد  أيضاا دوراا حيوايا يف دفا وي ة ال لب اا
وك ب اا  األمر الع  يفضي يف عاية امل ا  إ   ريس  و اانتاجية، والتاارة، والتنيفية املستدامة.

مببببا أ الببببيأ يقببببدير أمهيببببة العدقببببة يببببني العيفالببببة وال لببببب ااتبببباذ يف األعببببرا  الدارجببببة. وركببببزت 
علو البل إعادة التفت  يف األدوار الأ يةدعا يف الوقبإ  يةاجللسة األو  ا  الر املناقزات يف 

البببرا ن الياالبببات القتصببباد التلبببي والعيفالبببة اعبببادة التبببوا   يف العدقبببات يبببني رأل املبببال واليبببد 
العاملة ويفعيبل اللتبزام يتحقيب  العيفالبة التاملبة. ولحب   بب  أ  احلابج البأ ي سباا لدعب ا  

املفاوضببة اجليفاعيببة قببد يبببدو مقنعببة يف يعببض األحيببا  عنببدما يتعلبب  علببو الببزايدات يف األجببور أو 
األمببر ابألفببراد وابملببدى القصبب  ولتببن يتبببني ي دعببا عنببدما يوضببا علببو سببس املببدى ال ويببل أل  

.  د علبو كلبس أ  السياالبات املعتيفبدة يف يلبد مبا  تبن  ع  التداي  ينسبف ال لبب والالبت يفار
وأ  التناقض يني ضعف الالت دك يف البلدا  املنخفضة األجور  أ   تد أنر ا إ  يلدا  أ رى،

 والالت دك امليَفوَّل ابلديو  يف يلدا  أ رى  تن أ  يزول يف املدى البعيد.
ففبي يدايبة  .وقدم احملباور األول عرضباا مفصبدا للتابارب الوطنيبة البأ يةيبد  بعا التحليبل -5

جبور يف ق باع الصبناعات التحويليبة يف الصبني يقبل القر  احلاد  والعزرين، م دا، كا  معدل األ
، يف ينفيبع الياالبة 2003عن نصف مبلغ األجور يف املتسيس. لتن الصني شرعإ، منبع عبام 

يقوم علو دفا األجور احمللية و ايدة ال لب ااتاذ يف حبني اذبعت املتسبيس يبداي  لتبب   بو 
يف املائببة  30يلت ببا يف املتسببيس ينسبببة عامبباا، ئبباو ت األجببور يف الصببني م  15األجببور. ويعببد 

وأةببب  ال لببب احمللببي القببو    ببل أكببرب مصببدر للنيفببو، األمببر الببع  الببا م يف  ايدة القببدرة علببو 
الصبببيفود يف وجببب  التحبببولت يف السياالبببات العامبببة علبببو الصبببعيد العببباملي والصبببدمات يف جانبببب 

ندونيسيا وفييإ انم وكيفببوداي، ال لب. وأوض  كيف أ  النيفو أاتح فرةة للبلدا  األاورة، م ل إ
لبزايدة األجببور، و ببو مبا  بب  يتحقيبب   ايدة م بردة يف ال لببب علببو الصبعيدين احمللببي وااقلييفببي. 

يعببببزى  ببببعا النيفببببو إ  أالببببباب من ببببا أ  يلببببدا  املن قببببة حافظببببإ علببببو  ببببام  كببببا  للتحببببرك و 
 يتعل  يسياالاهتا العامة الوطنية. فييفا
لبو حتومبات شبتلإ املبدك األ ب  ارباد فبرر العيفبل وقدم احملاورو  أم لبة عديبدة ع -6

يف إطببار يببرامج مببن قبيببل الببربانمج الببوطم لتوليببد العيفالببة الريفيببة يف اينببد و ببدل فبب ة التعببايف يعببد 
يف السببنوات األ ب ة  ببو  األ مبة يف اليبوان ، حيببج و جه بإ النسبببة األكبرب مبن اانفبباا احلتبومي

  عببامدا  تببن أ  يسبباعد يف يعزيببز ال لببب ااتبباذ. ويف  ببعا التزببغيل يف الق بباع العببام ابعتبببار 
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الصببدد، أكببد احملبباورو  أيضبباا احلاجببة إ  إدمبباا العيفالببة يف السياالببة الصببناعية. ول ي عببد  قيبب  
العيفالة التاملة أمراا ضبرورايا فقب  يسببب  اثر التخلفيهبة البأ  بد  علبو ةبعيد القتصباد التلبي 

ة من الب الة، وإ ا أيضاا يسبب التتباليف الجتيفاعيبة للب البة. ولحب  والقتصاد اجلزئي يعد ف  
سبباورأ أ  فقبببدا  فبببرر العيفبببل  تبببن أ  يببةد  إ   ايدة يف معبببدلت الوفيبببات ينسببببة قبببد يصبببل 

يف املائبة. وأشبار أيضباا إ  ضببرورة يوالبيا ن باا يعريبف الب الببة كبي يزبيفل العيفبل املنببتج  50 إ 
  مدفوع األجبر البع  يعتبس يف معظيفب  نوعباا مبن التحيبز اجلنسباين. يف الق اع ا  النظامي وا

دقيقبببة يوميببباا للقيبببام أبعيفبببال رعايبببة اببب  مدفوعبببة األجبببر  265وعلبببو الببببيل امل بببال، يقضبببي املبببرأة 
دقيقبببببة فقببببب  يف حالبببببة الرجبببببل. ويزيبببببد البعبببببد اجلنسببببباين وكبببببعلس اجلانببببببا  الصبببببحي  83مقايبببببل 

ياالببات يعتبس التببزام السببل ات العامبة ابلتوفيبب  يببني والجتيفباعي للعيفببل مببن شبدة احلاجببة إ  ال
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 

عية واألجر الدئ . ولح  ساورأ أ   ايدة اانفباا علبو الق اع من  دل يوف  احليفاية الجتيفا
ااببدمات الجتيفاعيببة إ  ندنببة أم البب  يف دولببة يوليفيببا املتعببددة القوميببات   يفببض إ  الن ببو  
ابلصبحة وسسبتوايت التعلبيم فحسبب، يبل أدت أيضباا إ  دفبا ال لبب، ومبن د البامهإ يف دعبم 

 يف املائة. 4املستدام الأ يلغإ  و  معدلت النيفو
والببله  سبباورأ الضببوء علببو الزببواال الببأ أ عببرب عن ببا يزببل  يزايببد نسبببة الوملببائف ابب   -7

القياالية وا  املستقرة وا  النظامية  دل السنوات الأ يلإ األ مة، يف كل من البلبدا  الناميبة 
يوجبب  عببام، يببل واملتقدمببة، واالببتيفرار يراجببا حصببة الببد ل مببن العيفالببة يف النببايج احمللببي ااتبباذ 

يف املائببة يف إالبببانيا وإي اليببا  15يزببتل حبباد لببدى يعببض البلببدا ، حيببج يلغببإ نسبببة ال اجببا 
إ   سبباورأ وأشببار يف املائببة يف كببل مببن يركيببا وامليفلتببة العرييببة السببعودية، علببو البببيل امل ببال.  20و

أكببد أ  علبببو التحببدايت الببأ ي رح بببا العيفالببة اببب  النظاميببة، ول الببييفا  بببدل فبب ات الركبببود، و 
البلدا  أل يبقو متتوفة اليدين يف انتظار حدو  النيفو وعلو أمل أ  ي تسب الوملائف الصبغة 

  ببر إنبب  الببيتو  مببن املفيببد الفصببل يببني القيببود الببأ يببةنر يف جانببب ال لببب  سبباورأ الر يببة. وقببال 
اجلنسببني. وأكببد  والقيببود الببأ يببةنر يف جانببب التوريببد، ولالببييفا عنببدما يتعلبب  األمببر ابملسبباواة يببني

ساورأ أ  أفضل طريقة اعادة التوا   يف األجور يتو  من  دل الياالات احلد األدىن لألجور، 
 80م ليفا حصل يف دولة يوليفيا املتعددة القوميبات، حيبج ر فبا احلبد األدىن لألجبر السبنو  مبن 

ال لبببببب  ، و بببببو إجبببببراء البببببا م يف دفبببببا2016دولراا يف عبببببام  290إ   2005دولراا يف عبببببام 
 يف املائة. 17إ   38و فض مستوايت الفقر املدقا من 

يف  5إ   1وأفبببباد احملبببباورو  أب   ايدة حصببببة العيفببببل يف النببببايج احمللببببي ااتبببباذ ينسبببببة  -8
يف املائبببة أل   2يلبببدا  جميفوعبببة العزبببرين،  تبببن أ  يفضبببي إ   ايدة النيفبببو ينسببببة  املائبببة، دا بببل

يالني إ  الالت دك يد   اثراا مضاِعفة وأكبدوا أ  وجبود اريفاع الد ل يف ةفو  الستا  امل
مةالسات قوية يف الوا العيفل يةيبد  بع  البزايدات ل يزبتل يرفباا وإ با ضبرورة ل  تبن للبلبدا  
الناميببببة أ  يتاا ل ببببا. ويسبببباءل يعببببض املنببببدويني عببببن الببببدور الببببع  يةديبببب  السياالببببة النقديببببة يف 

صببار  املركزيببة قببادرة علببو الضبب دع يببدور مببزدوا االببتحدا  فببرر العيفببل وعيفببا إكا كانببإ امل
فييفبا يتعلبب  ابلعيفالببة واالببتقرار األالببعار، أل  اريفبباع معبدلت التضببخم أو يقلب ببا يببةنر الببلباا علببو 
الالت يفارات ول  أتن  مباشر علو الفقبراء. ويف  بعا الصبدد، لحب  سباورأ أ  التضبخم  تبن أ  
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ضبي إ  عبدم االبتقرار أالبعار البواردات، ومبن د  لبص يسبب  انعدام القدرات اانتاجية البع  يف
إ  أ  التوفيببب  يبببني ايبببدفني املتيف لبببني يف التزبببغيل واحملافظبببة علبببو االبببتقرار األالبببعار أمبببرأ  تبببن. 

علو الزعيفاء السيااليني أ  يقبلوا منع البداية، لدى يصيفيم السياالبات وعدوة علو كلس، رب 
لقببدرات والتزببغيل. وأكببد سبباورأ   ببر أ  السياالببة النقديببة العامببة، يضببرورة إع بباء األولويببة لبنبباء ا

ولببةن كانبببإ ين بببو  علبببو يعبببض املبببزااي، فبعبببا ل يبببةنر يزبببتل مباشبببر علبببو العيفالبببة إكا ا تلفبببإ 
وأاثر يعبببض اابببرباء مسبببللة احلبببد  السياالبببات املتبعبببة يف جمببباذ يتبببوين الئتيفبببا  والرقايبببة املصبببرفية.

واالا الن اا يني املزباركني علبو أ   بعا البد ل ل ينبغبي  األدىن العاملي لألجور، ولوح  ايفاا
 أ  يتحق  علو حساب السلا واادمات العامة األ رى القائيفة أةدا.

منببدوب أ  الالببت يفارات العامببة ل يتببو  دائيفبباا ابلتفبباءة املنزببودة وأ  كيفيببة  ولحبب  -9
أ  ينزل يني يفيدة الأ  تن . وعله  معظم احملاورين علو الدورة احلمتويل السياالات مسللة م يفة

العيفالبة الر يببة، ومببدفوعات الضببرائب، واحليببز املتبباح يف جمبال السياالببة املاليببة. وشببدد سبباورأ علببو 
أ  البلببدا  الببأ يتببو  لببدي ا نظببام ضببريج يعيفببل يزببتل جيببد يسببت يا أ  متببوهل الياالبباهتا دو  

قائيفبببة املبببدكات الضبببريبية. اللابببوء إ  القببب ا ، وأ  يعبببض القتصبببادات التبببربى مزبببيفولة يف 
وأ  اا لحظبإ قلبة مبن اابرباء أنب  ل  تبن يلبوف األ بدا  املتعلقبة ينيفبو العيفالبة و ايبة البد ل 
واحليفاية الجتيفاعية من دو  ينسي  كاٍ  يبني السياالبات علبو الصبعيد البدوذ. وأكبدوا احلاجبة 

ل املبال و يتبل مباذ دوذ متبني إ  ةفقة عاملية قوام با االبتقرار أالبعار الصبر  والرقايبة علبو رأ
 من أجل  قي  ايدفني املتيف لني يف  قي  العيفالة التاملة والتصنيا.

أوجاه  التحن   العاملية وامل اكل املتصلة ابالقتصاو الكل  ال  ين غ  خت يسا للتغلب الات -2 
 انم املباواة  ني اجلنيبني يف جمايل العمل واألجر

التحببدايت العامليبة واملزبباكل املتصبلة ابلقتصبباد التلببي  ابب  الر يبةإ اجللسببة ال انيبة حب ب -10
للتغلب علو أوج  عدم املساواة يني اجلنيسني يف جماذ العيفبل واألجبر. وشبدد الأ ينبغي ذ ي ا 

الببرئيس يف مدحظايبب  الالببت دلية علببو أ   قيبب  املسبباواة يببني اجلنسببني يت لببب اذبباك إجببراءات 
يفة يصيفييفاا جيداا. وإضافة إ  كلس، يةكبد  لبيدت القتصباد التلبي أ  الياالايية حا ة ومصيفَّ 

جزءاا كب اا من اجل ود امل لوية يف  عا األال ل ينبغي اعتبار ا يتباليف، وإ با االبت يفارات ين بو  
 علو  اثر مضاِعفة علو القتصاد يرمت .

أجبل املسباواة يبني اجلنسبني، وأكدت احملاورة األو  احلاجة إ  ةفقة عاملية جديدة من  -11
أل  املرأة يقدم مسامهات اقتصادية كربى ل ي قدهر ح  قدر ا يف ك   من األحيبا . وأشبارت إ  

، 2015و 1995أ  الفاببببوات اجلنسببببانية يف العيفببببل املببببلجور يقلصببببإ يف معظببببم املنبببباط  يببببني 
األكبرب مبن أعيفبال الرعايبة  ينسبة ضةيلة جداا يف يعض احلالت، وأ  املرأة ل يبزال مت بل اجلبزء ولو

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. 

تعاو  والتنيفية يف امليبدا  القتصباد ، ويينيفا لحظإ احملاورة أ  ةندوا النقد الدوذ ومنظيفة ال
علبببو الببببيل امل بببال، اع فبببا ابملسبببامهة امليفتنبببة لدقتصببباد التلبببي البببأ  تبببن أ  ي يبببب عبببن  ايدة 

يروجبببا  لسياالبببات القتصببباد التلبببي  املسببباواة يبببني اجلنسبببني، أكبببدت أ  املةالسبببتني مبببا انفتتبببا
البأ يقبوه  اجل بود الراميبة إ   قيب  التقليدية القائيفة علبو التقزبف املباذ ومرونبة البوا العيفبل و 

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  
البببتعانة ابملصبببادر ااارجيبببة مبببن الق ببباع اببب  علبببو وملبببائف ن يف الق ببباع النظبببامي  واحلبببد مبببن ال

النظبببامي أو الق اعبببات كات األجبببور املنخفضبببة و ايدة ال تيفبببام حبقبببوا املبببرأة ومسبببللة التحبببر  
اجلنسي  و)ب( ابلنسبة إ  الدول( احلد من حاجة املرأة إ  القيام يعيفلني اننني  والالت يفار يف 

لع ا  ابلعيفبل يف الق باع اب  النظبامي والعيفبل اب  البىن التحتية واادمات املتصلة ابلرعاية  وا
مبدفوع األجبر يف نظببم احليفايبة الجتيفاعيببة  ودعبم اجل بود الراميببة إ  إضبفاء الصبببغة الر يبة علببو 
الوملبببائف  ويعزيبببز احلقبببوا املتصبببلة ابلعيفبببل  و)ا( ابلنسببببة إ  األتيفبببا احمللبببي واألالبببر املعيزبببية( 

لبد ل وملتيبة األةبول لتبدعيم قبدرهتا التفاوضبية دا بل األالبر يعزيز حقوا املرأة يف الحتفبا  اب
املعيزية  والن و  يتعليم النساء  واذاك مبا يلبزم مبن إجبراءات لتغيب  املعباي  الجتيفاعيبة القائيفبة 
علو نوع اجلنس. والتعود  ع  الصفقة ابلفائدة علبو املبرأة واألتيفبا عيفومباا، واليسب م الالبت يفار 

يعزيبببز منبببافا القتصببباد التلبببي و ايدة املبببزااي املتصبببلة ابلتفببباءة ورأل املبببال يف اقتصببباد الرعايبببة يف 
البزر . وأ  اا، لحظإ احملاورة أ  إضفاء الصبغة الر ية علو الوملائف، وكعلس يواليا ن اا 

 احلقوا املتصلة ابلعيفل، اليساعدا  علو يعزيز الضيفا  الجتيفاعي.
اي الالببببت يفار يف اقتصبببباد الرعايببببة كاببببزء مببببن والببببل إ احملبببباورة ال انيببببة الضببببوء علببببو مببببزا -12

ولحظإ،  اال ايياية منصفة للانسني لالتحدا  فرر العيفل و قي  النيفو الزامل للايفيا.
إ  أعيفببال يعاونيببة أ اببزت يف الفبب ة األ بب ة يزببل  اامتانيببات الببأ ين ببو  علي ببا ق بباع  االببتناداا 

لتعلببيم والرعايببة يف مرحلببة ال فولببة املبتببرة، الببييفا فييفببا يتعلبب  اب  ببدمات الرعايببة الجتيفاعيببة، ول
ابعتبار كلس  دفاا أالاالياا لإلنفاا املاذ من أجل االتحدا  فرر العيفل و قي  النيفو الزبامل 
للانسبببني، أ  الالبببتنتاجات املتعلقبببة ابلعيفالبببة ويو يبببا البببد ل يتبببو  واعبببدة أك بببر عنبببدما يزيبببد 

لا مبن الببىن التحتيبة املاديبة والتزبييد. فاملقارنبة النفقات العامة يف  بدمات الرعايبة الجتيفاعيبة يبد
يبببنيه أ  ي ببوير  ببع  ااببدمات ل يسبب م يف االببتحدا  عببدد أكببرب مببن الوملببائف فحسببب، يببل 
يسبيف  يتحقيب  كلبس أك بر إنصبافاا للانسبني وأك ببر االبتدامةا مبن الناحيبة املاليبة مبن أ  طفببرة يف 

فببباا يف الرعايبببة الجتيفاعيبببة أداة فعالبببة ق ببباع التزبببييد. وإضبببافة إ  كلبببس،  تبببن أ  يزبببتل اان
القتصببادية يف ةببفو  األالببر املعيزببية ويببني  - للحببد مببن الفقببر ويقلببيص التفبباواتت الجتيفاعيببة

األطفبببال. ولحظببببإ احملببباورة أ   ببببع  الالببببتنتاجات يةكبببد أ  الالببببت يفار العبببام يف إنزبببباء البببببىن 
عالببببة مببببن أدوات السياالببببة املاليببببة التحتيببببة اببببدمات الرعايببببة الجتيفاعيببببة  تببببن أ  يزببببتل أداة ف

 لالتحدا  فرر العيفل ي ريقة أالرع وأك ر إنصافاا لليفرأة يف املدى القص . 
و د  احملاور ال الج عن التارية الأ عاشت ا اليوان  يف الف ة األ ب ة، حيبج متتنبإ  -13

فقبد  .ر عبا البلبداحلتومة من الن و  ابلق اع النظامي لرعاية األطفال رام ف ة التقزبف البأ مب
أد لبببإ الببببدد يف  2018-2010نفبببعت اليبببوان  ندنبببة يبببرامج للتتيبببف القتصببباد  يف الفببب ة 

وكبا  متوقعباا أ  يفضبي  بع  األوضباع إ   دوامة من التقزف والركود ومعدلت الب البة املريفعبة.
اد الرعايببة، لتببن ذفيضبات كببب ة يف امليزانيبة العامببة املخصصببة لرعايبة األطفببال وإ  أ مببة يف اقتصب

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 جزئيباا 

ر يف ةبببفو  علبببو األمبببوال املقدمبببة مبببن ال ببباد األورو ، والبببامهإ يبببعلس يف منبببا يفببباقم الفقببب
األطفببال. و تببعا حصهببنإ احلتومببة اقتصبباد الرعايببة لفبب ة مببا قبببل األ مببة مببن األضببرار الببأ كببا  
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ي توقببا أ   ببد  كنتياببة لعيببار الببد ل املتبباح ويقلببص اانفبباا العببام، ومتتنببإ مببن  قيبب   ايدة  
عا امل بال يببني  كب ة يف معدلت املزاركة يف الق اع النظامي لرعايبة األطفبال. وأكبد احملباور أ   ب

كيبف أ  السياالبات النزب ة قببادرة علبو التبلن  يف اقتصباد الرعايببة و ايبة أو يعزيبز مزباركة املببرأة 
يف الببوا العيفببل والتخفيببف مببن حببدة أوجبب  عببدم املسبباواة يببني اجلنسببني أو احلببد من ببا، حبب  يف 

 أوقات التقزف.
اي حيبج يتلقبو األطفبال  بد  سباور عبن ئريبة نياب  و دل املناقزة الأ يلبإ كلبس،  -14
الببنوات وجبببة يوميببة ابألببا  يف إطببار يببرانمج  بب  ابالببتحدا  عببدد كببب  مببن فببرر  8و 5يببني 

وأشببار   ببل عببن وكالببة متخصصببة إ  أنبب  االببباا مببا ي نببتقص مببن شببل   .الببييفا للنسبباء العيفببل، ول
الببية املتخببعة يف  ببعا املببزااي الببأ  تببن أ  يفر  ببا الالببت يفار يف اقتصبباد الرعايببة أل  التببداي  األالا

كات الصبببلة  الصبببدد يسبببتند إ  األجبببور املنخفضبببة يف ق ببباع الرعايبببة يبببدلا مبببن أ  يراعبببي النتبببائج
األوالا ن اقاا، والأ عادةا ما يتبو  أ بم يت ب . ورداا علبو البةال طرحب  أحبد املنبدويني  صبور 

دة يوجي  اانفباا العبام يتلفة الياالات الرعاية  ع  وطرا متويل ا، أكد احملاورو  احلاجة إ  إعا
 ببو  ببعا الق بباع، األمببر الببع  مببن شببلن  أ  يفضببي إ   ايدة اراثر املضبباِعفة، نظببراا إ  اعتيفبباد  
التببب  علببو ك افببة اليببد العاملببة واملخبباطر احملببدودة الببأ ين ببو  علي ببا الق بباع فييفببا يتعلبب  يتسببرب 

كا كببا  يببوف  د ببل أالاالببي  تببن أ  املببوارد إ  ااببارا. وأ بب اا، رداا علببو منببدوب يسبباءل عيفببا إ
يزتل حدا، ايف  احملاورو  علبو أ   بعا اايبار ين بو  علبو يعبض اجلوانبب ااراييبة، لتنب  قبد 
يفضبببي إ  يزايبببد ذصبببص املبببرأة يف األنزببب ة اببب  النظاميبببة وإ  يعيفيببب  أوجببب  عبببدم املسببباواة يبببني 

دة يدرجبة أكبرب، م ليفبا يبينب  ئريببة اجلنسبني. وأفبادوا أب  يبرامج فرةبة التومليبف األ ب ة يببدو واعب
 مقدونيا الزيفالية، حيج احإ  ع  الربامج يف إنزاء شبتات األمن الجتيفاعي.

وأكببببد الببببرئيس، يف مدحظايبببب  ااتاميببببة، أ   قيبببب  املسبببباواة يببببني اجلنسببببني يف جمببببالت  -15
سبببتوي تيبببا العيفالبببة وشبببروط العيفبببل والبببد ل   بببل  بببدفاا كا أولويبببة ل  تبببن أ  ينتظبببر إ  أ  ي  

مواييبة لتحقيب  املسباواة يبني اجلنسبني  . وأضا  قائدا إ   يارات الياالايية ك  ةالزروط امل لوية
 .يوفر حلولا م لو من حيج يبعاهتا علو القتصاد التلي

مؤعبا  العمل وعياعا  االقتصاو الكل  يف خنمة أهناف التح ل اهليكل  واعتحناث  -3 
 فرص العمل

اجللسة ال ال ة ا  الر ية علو دور مةالسات العيفل والياالبات القتصباد التلبي ركزت  -16
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 

نتاجية التلية ويعزيز النيفو القتصاد  والتصنيا ودفا التحول اييتلي من أجل العيفالة و ايدة اا
وأيبببر وا كيبببف أ  عيفليبببات ةبببنا السياالبببات النزببب ة وااةببببدحات  .االبببتحدا  فبببرر العيفبببل

 املةالسية  تن أ  يزتل عوامل حا ة يف  قي  أ دا  التنيفية املستدامة.
الأ مفاد ا أ  اللوائ  الأ ينظم الوا العيفل  وأكدت احملاورة األو  أ  الفترة السائدة -17

 ي واليلة حليفاية العيفال من ملبرو  العيفبل اب  ارمنبة وأةبحاب العيفبل عبد ي الضبيف ، يبدفا 
عبببادةا إ  العتقببباد أب   بببع  اللبببوائ  مت بببل يتلفبببة إضبببافية وحببباجزاا أمبببام االبببتحدا  فبببرر عيفبببل 

جمببال  ايببة العيفببال، أيببر ت أيضبباا الببدور  جديببدة. ويينيفببا أشببارت إ  أمهيببة اللببوائ  التنظييفيببة يف
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ايبببام لببببع  يةديبببب   بببع  اللببببوائ  يف ضببببيفا  املنافسبببة املزببببروعة يببببني املةالسبببات التااريببببة و فيببببز 
الزركات علو  ايدة إنتاجيت ا مبن  بدل إعبادة ينظبيم العيفبل، سبا يف كلبس عبن طريب  الالبت يفار 

 تبن أ  يتحقب  علبو ةبعيد القتصباد التلبي  يف التتنولوجيا. وأ  اا، أكدت احملباورة املبزااي البأ
مببببن حيببببج ينزببببي  ال لببببب التلببببي وذفببببيض النفقببببات الجتيفاعيببببة، ابعتبار ببببا مسببببللة ضببببرورية 

 للتعويض عن الوملائف كات النوعية املتدنية واألجور املنخفضة.
واالببببتعر  اجل ببببود  .إ  يع ببببر عيفليببببة التحببببول اييتلببببي يف أفريقيببببا احملبببباور ال بببباينأشببببار و  -18
تابببددة لببببعض البلبببدا  يف أفريقيبببا مبببن أجبببل التصبببنيا و قيببب  التحبببول اييتلبببي يف اقتصببباداهتا امل

واالتحدا  فرر عيفل جديدة واحلد مبن الفقبر. وأشبار إ  أ  علبو البلبدا  األفريقيبة أ  يسبعو 
جلبببعب الصبببناعات والتتنولوجيبببات البببأ يتيفاشبببو مبببا ميزاهتبببا النسببببية. و تبببن يبببع  البلبببدا ، إكا 

، أ  يسبببتفيد مبببن النقبببل الوشبببيس احلبببدو  الببباهتا العامبببة يوجي ببباا االببب ايياياا واضبببحاا وج بببإ اليا
مليبو   85حلصة  امة من الوملائف يف ق اع الصناعات التحويليبة يف الصبني، البأ يبلبغ عبدد ا 

ومليفببة. وأ بب اا، أشببار احملبباور إ  أ  ابباح  ببع  املسبباعي البب يب  ابلقببدرات البزببرية واملةالسببية، 
 وضا الياالات قائيفة علو دراية جيدة، والتحلي ابلواقعية يف التنفيع.والنااح يف 

دور الياالببببات القتصبببباد التلببببي يف الببببياا التغبببب ات يف العيفببببل احملبببباور ال الببببج  ينبببباولو  -19
والد ول. وي را إ  املز د املتغ  ألالواا العيفل والد ل كنتياة لألمَولة  ويوالا الفابوة يبني 

والتتنولوجيات اجلديدة وأ اط العيفل يف املستقبل. واقب ح احملباور د ل العيفل ود ل رأل املال  
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، 

 ت املتبعة علو الصعيدين الوطم والدوذ.واحلرر علو ايساا السياالا
و دل املناقزة الأ يلإ كلس، أشار مندوب إ  األمهية التربى الأ يتسم عبا الق باع  -20

ا  النظامي يف اقتصادات العديد من البلدا  النامية، ومدى أتنب  املةالسبات احلتوميبة واللبوائ  
يفبل يف الق اعبات اب  النظاميبة. ولحب  منببدوب التنظييفيبة يف األنزب ة وامليفارالبات املتصبلة ابلع

  ر أ  الالت يفارات الصينية يف أفريقيا الامهإ يف  سني قدرات البىن األالاالية املاديبة. وأشبار 
املنببدوب أيضبباا إ  أ  احليببز املتبباح للبلببدا  الناميببة يف أفريقيببا ويف منبباط  أ ببرى ليببباع الياالببات 

سبببدود، ول البببييفا يف الببياا قواعبببد التابببارة العامليبببة عامببة يفضبببي إ  التحبببول اييتلبببي  ببو حيبببز 
 السائدة الأ يقوه  اايارات األ رى املتاحة للحتومات يف جمال السياالة العامة.

وشببدد منببدوب   ببر علببو أ  السياالببات املتبعببة يف جمببال العيفببل ينبغببي أل يقيهببد فببرر  -21
لن ببو  ابلقببدرات ويببوف  احليفايببة التزببغيل والببل  الضببوء أيضبباا علببو أمهيببة التعلببيم والتببدريب يف ا

وشبببدد علبببو البببدور احلاالبببم لليفةالسبببات الصبببغ ة واملتوالببب ة احلابببم يف االبببتحدا   .الجتيفاعيبببة
فرر العيفل ويعزيز اانتاجية، وأكد أ  القدرة التنافسية يع  املةالسات علبو الصبعيد احمللبي، د 

 د .اندماج ا يف األالواا العاملية، عامد  رئيسيا  للتقدم القتصا
وأعبببرب منبببدوب عبببن يقبببدير  للتوةبببيات البببأ قبببدم ا احملببباورو  فييفبببا يتعلببب  ابلسياالبببات  -22

يزبا د التعقيبدات البأ ين بو  علي با اقتصبادات البلبدا   العامة، و د  من وج ة نظبر يلبد انمٍ 
املتقدمبببة. وأشببببار إ  أ  البلببببدا  املتقدمبببة عيفومبببباا   يعتيفببببد الت بببب  مبببن  ببببع  التوةببببيات  ببببدل 

 ت األ  ة.السنوا
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ولح  احملاورو ، يف كليفاهتم ااتامية، أن  ح  يف الياا   ل في  الق باع اب  النظبامي  -23
حصة  امة من النزاط القتصاد ،  تن أ  يفر  املعاي  واللوائ  التنظييفية املتعلقة ابلعيفبل أنبراا 

يبع  بدت عامبة هتبد  إرايياا علبو العباملني يف الق باع اب  النظبامي يفضبل ينسبي  اجل بود وينف
إ  يوعية تيا العيفال سا يبم مبن حقبوا يتفل با القبانو . وفييفبا يتعلب  يتبدف  الالبت يفارات إ  

للتعببباو  يبببني احلتومبببات، البلبببدا  األفريقيبببة، لحببب  احملببباورو  عبببدم وجبببود االببب ايياية واضبببحة 
يياية  تبببن أ  و اةبببة علبببو الصبببعيد ااقلييفبببي وعلبببو مسبببتوى القبببارة، وأكبببدوا أ   بببع  الالببب ا

يببةد  دوراا حا بباا يف يوجيبب  الالببت يفارات  ببو االببتحدا  فببرر العيفببل. وشببدد احملبباورو  أيضبباا 
علببو أمهيببة ينبباء القببدرات البزببرية واملةالسببية لتوجيبب  الالببت يفارات  ببو التحببول اييتلببي. وأ بب اا، 

صببد  للتحببدايت انقبب  احملبباورو  مسببللة االببتخدام يببداي  السياالببة البيةيببة لببيس فقبب  كوالببيلة للت
 البيةية، وإ ا أيضاا ييتلة الصناعات الوطنية و ايت ا.

 وأيبببر  البببرئيس، يف مدحظايببب  ااتاميبببة، ضبببرورة احلبببرر علبببو ايسببباا السياالبببات العامبببة -24
مةكببداا أ  املسبباعي املبعولببة يف  ببعا الصببدد ينبغببي أ  يتعببدى الن بباا الببوطم ويراعببي احلاجببة إ  

 يد الدوذ.ينسي  السياالات علو الصع

 املبائل التنتيمية -اثنياا  
 انتخاب أاضا  املكتب -ألف 

 من جدول األعيفال( 1)البند 
 25يف جلسببت  العامببة الفتتاحيببة املعقببودة يف  ،انتخببب اجتيفبباع ااببرباء املتعببدد السببنوات -25

ال تبب، السببيد دييغببو أوليسببتيا فالينسببيا )إكببوادور( رئيسبباا لبب  والسببيد سيفببد 2019 فرباير/شببباط
 مقرراا. -انئباا للرئيس الدين عيفر  يإ )السودا ( 

 إقرار جنول األامال وتنتيت العمل  -اب  
 من جدول األعيفال( 2)البند 
أقببببر اجتيفبببباع ااببببرباء املتعببببدد السببببنوات، يف جلسببببت  العامببببة الفتتاحيببببة أيضبببباا، جببببدول  -26

 األعيفال كيفا يلي( (. وابلتاذ كا  جدولTD/B/C.I/MEM.8/7األعيفال املةقإ للدورة )
 انتخاب أعضاء املتتب  -1
 إقرار جدول األعيفال وينظيم العيفل  -2
يف  قيبب    تببن أ  يسبب م عببا الياالببات العيفببل والقتصبباد التلببيالسبببل الببأ  -3

  أ دا  التنيفية املستدامة
 اعتيفاد يقرير الجتيفاع. -4

 نتائج النورة -جيت 
 26املعقببببودة يف  ااتاميببببةايفبببب  اجتيفبببباع ااببببرباء املتعببببدد السببببنوات، يف جلسببببت  العامببببة  -27

 ، علو أ  يتو  الرئيس يلخيص املناقزات.2019 فرباير/شباط
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 ااتماو تقرير االجتماء -وال 
 من جدول األعيفال( 4)البند 
، أ  أيك  لنائببب ااتاميببة أيضبباا قبرر اجتيفبباع ااببرباء املتعببدد السببنوات، يف جلسبت  العامببة  -28

 املقرر أب  يضا التقرير يف ةيغت  الن ائية يعد ا تتام الجتيفاع. -الرئيس 



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

GE.19-04224 12 

 املرف 

 *احلض ر  

 ( حضر الدورة   لو الدول األعضاء التالية -1
 إنيوييا

 األرد 
 إالبانيا

 أوكرانيا
 ااالدمية( -إيرا  )ت ورية 

 ابكستا 
 الربا يل

 ينغددي 

 ينيفا

 يوركينا فاالو

 يوروند 

 متعددة القوميات( - يوليفيا )دولة

 يركيا

 يواو

 اجلزائر

 اجليف ورية العريية السورية
 ت ورية مولدوفا

 جيبويت

 دولة فلس ني
  امبيا

 الر  لنتا

 السودا 

 ال اليو 

 عيفا 

 اايو 

 اوايييفال

 كوالتاريتا

 التونغو

 كينيا

 لبنا 

 ماذ

 مدازقر

 مصر

 املغرب

 املتسيس

 السعوديةامليفلتة العريية 

 موريتانيا

 نيبال

 النيار

 نيا اي

 ايند

 يف الدورة( تني   ل تا التالي تا الدولي تا احلتومي تا وكانإ املنظيف -2

 جميفوعة دول أفريقيا والتاريج واحملي  ايادئ
 مركز اجلنوب

 :كات الصلة التالية    لة يف الدورة ةاملنظيف وأاملتخصصة  لةوكانإ الوكا -3
 العيفل الدوليةمنظيفة 

    
__________ 

يتضببببببببببيفن قائيفببببببببببة احلضبببببببببببور  ببببببببببع  املزببببببببببباركني املسببببببببببالني. ولدطبببببببببببدع علببببببببببو قائيفبببببببببببة املزبببببببببباركني، انظبببببببببببر  *
TD/B/C.I/MEM.8/INF.3. 


