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المنتدى االفتتاحي للشؤ ؤ ول الانسؤؤؤا ية والتنمية في الدورة الخامسؤؤؤة عشؤؤؤرة
لم تمر األمم المتحدة للتاارة والتنمية ،إعالل بريدجتاول
ديباجة
إذ نالحظ أن الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (دورة األونكتاد الخامسة

عشر ررةال المننونة من ال ررن

وعدا المس رراواة إلل الرعا للجمي والمن ودة في بريدجتاونل بربادوسل في

الفترة من  3إلل  7تش ر ر ر ر ررين األول/أكتوبر 2021ل تس ر ر ر ر ررتند إلل ماويييانو نمروبي المنتمد في عاا 2016ل
الذي أقر بأن النمو االقتصر ررادي أج
االهتماا عن كث

أن أيون ر ررامال للجمي ل ر ررمان رفاس السر رريان وأن الشر ررمول ت ل

بأوجه عدا المساواة األفقيةل بما فمها عدا المساواة بمن الجنسمنل

وإذ نبرز أن الوالأة التأسيسية لألونكتاد هي النهوض بالتنمية المستدامة والندالة الجنسانية واالجتماعية

وح وق اإلنسان وحماأة البمئة وإرسا نظاا اقتصادي دولي منص

في إدارة النالقات التجاريةل

وإذ نختتم منتدى ناجحا للشر ر ر ر ررؤون الجنسر ر ر ر ررانية والتنمية داا ثالثة أأاا وقادته بربادوسل بصر ر ر ر ررفتها

م ر رريفة دورة األونكتاد الخامسر ررة عش ر ررةل بالتناون م تحال

من المؤس ر رسر ررات النسر رروية ومنظمات المجتم

المدني من جنوب الكرة األرضر ر رريةل وضر ر ررم قادة للحيومات وال اج الخال والمجتم المدنيل ومهنممن من

األمم المتحدةل وأكادأمممنل ونا ر منل وأاررحاب مشرراري ل وأفرادا ملتزممن من أجل د ارسررة األزمات النالمية
المت راعنرة التي تت لر

من الدول األع ر ر ر ر ر ر ررا في األونكتراد إعادة التفكمر علل وجه السر ر ر ر ر ر رررعة في النمراذ

والنهج التي تنفذها لتح مق أهداف التنمية المستدامة لناا 2030ل وت دأم توايات بشأن هذس األزماتل

وإذ نالحظ أن النالم واجه أزمة ار ر ررحية عالمية ناجمة عن وبا كوفمد19-ل وهي أزمة تسر ر رربب

بدورها في أزمة اقتصر ررادأة عالمية تزعزج االقتصر ررادات والمجتمنات والنمال واألسر ررر الم يشر ررية  -وعاار ررة

األسر الم يشية ذات الدعل المنخفض وتلك التي ترأسها نسا  -في جنوب الكرة األرضيةل
والنواا

وإذ نسر ر ر ررلم بأن هذس الحوادث تأتي في ع ر ر ر ررم أزمة مناعية متسر ر ر ررارعة ت لق الننان لألعاار ر ر ررمر
المدارية والزالزل والفي انات والجفاف وارتفاج منسوب مياس البحر واننداا األمن الغذائي وتحفز

تن ل البشر داعل الحدود وعبرهال
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وإذ نش ر ر ر ر ررهد الفجوة الرقمية المتنامية حمث ال تزال المرأة في جمي أنحا النالم متخلفة عن الرجل

في الحص ررول علل التكنولوجيات الحد ثةل وتكافن من ثم في س رربمل الم البة بميانها الص ررحين في المجتم

واالقتصادل وتب لل في متوسط الحاالتل أف ر من الرجل وأضن

منهل بغض النظر عن بلدها األاليل

ندعو بلدان ررمال الكرة األرضررية والدول األع ررا في األونكتاد إلل االعتراف بأن نموذ النمو

اللمبرالي الجد د الحالي  -الذي أش ر رردد علل االس ر ررتخ ار واالس ر ررتهالج المس ر ررنورين ويتجاهل حقي ة أن موارد

األرض فانية  -أفاقم هذس األزماتل بمنما أستنسخ أوجه عدا المساواة وال ن .

النقد
نالحظ أن المفاوض ر ر ررات الحيومية الدولية بش ر ر ررأن مش ر ر ررروج عهد بريدجتاونم من الص ر ر ررن

وعدا

المس رراواة إلل الرعا للجمي مس ررتمرة منذ الناا الماض رري .ويس رراور الند د من المنظمات النس ررائية والنس رروية

ال لق ألن النملية لم تكن راملة للجمي كما لزا ل رمان االسرتماج إلل تنوج وجهات نظر النسرا والمجتم

المدني بشأن الندالة االجتماعية واالقتصادأة والمناعية وإدماجها في االتفاقات التجارية المتفاوض علمها.

وتسررتند حالة االقتصرراد السررياسرري النالمي أسرراسرا إلل عالقات ال وة غمر المنصررفة وغمر المتكافئة

بمن الدولل حمث ال تزال بلدان الجنوب تناني من عالقة اسرتخراجية ت لل من ييمة السرل األسراسرية األولية

وتب ي البلدان مجرد مسر ر ررتوردة ار ر رراوية للسر ر ررل والخدمات .وتندر هذس النالقات االسر ر ررتخراجية التي تشر ر رريل

أسر رراس الربن المخصر ررخق لل لة في ار ررميم أزمة المناو الوجودأة التي نواجهها جمينا .ونحن ن ر بالت لمل

الموازي من ييمة عمل المرأة داعل االقتصرادات األسررية والمجتم ية والوعنية الذي أنيو وينزز النالقات
االستخراجية وغمر المتكافئة بمن بلدان مال الكرة األرضية وجنوبها.

وقد أبرز وبا كوفمد 19-أوجه عدا المسرراواة هذس في الحصررول علل الل احات واإلرادة السررياسررية

المحدودة العتماد قواعد ونماذ للتمويل الميسر ال تحبو البلدان في حل ات مد ونية عبمثة.

ونؤكد بيان االلتزاا الوارد في مشرروج عهد بريدجتاون المنتمد في دورة األونكتاد الخامسرة عشررة باحتراا

ح وق اإلنس رران والمس رراواة بمن الجنس ررمن وتميمن المرأة والش ررباب .ونحيط علما أأ را بالدعوة إلل التناون ويما بمن

بلدان الجنوب والتناون الثالثي باعتبارس عنص ر ر ارر ميمال للتناون بمن الش ر ررمال والجنوب (1ا .وجمي س ر رربل التناون

هذس لها دور هاا في تح مق هدفنا المشترج المتمثل في تح مق التنمية الشاملة للجمي والمستدامة.
ويسرراورنا ال لق إ از الرةية المحدودة لخ ة المسرراواة بمن الجنسررمن وكي

التوجيه الذي نحن في أمو الحاجة إليه إلن اذ الكوك

تبدو منفصررلة عن إعادة

والناس .وإدما النسر ررا والبنات وغمرهن من الفئات

المهمشررةل بمن في ذلك نسررا الشررنوب األاررلية وال بليةل وتميمنهنل رررن مسرربق للتنمية المنصررفة ونتيجة

لها في آن منا .ولكن نس ر ررا النالم أ البن ب عادة ييلة جذرية لتنددأة األعراف واالقتص ر رراد الس ر ررياس ر رري النالمي
ل مان أن تنود فوائد موارد النالم لألغلبية وليو لل لة.

المساهمة
عالل األأاا الثالثة الماضر رريةل بحثنا والأة األونكتاد في ضر ررو هذس األزمات المت اعنة للمسر رراهمة

في إعادة تشر رريمل الخ اب المتنلق بالتجارة والتنمية .وت

علل عاتق األونكتاد والدول األع ر ررا مسر ررؤولية

أوسر ر عن تحويل سر ررياسر ررات التجارة والتمويل واالسر ررتثمارل باالسر ررتر ر رراد بتحلمالت الندالة الجنسر ررانية واالجتماعية

وباالتساق م أهداف التنمية المستدامة.
( 1ا

2

مش ر ر ر ر ررروج عهد بريدجتاونم من مواعن ال ر ر ر ر ررن

سبتمبر .2021

وعدا المس ر ر ر ر رراواة إلل تح مق الرعا للجمي ل النق المتفق عليه حتل  17أ لول/
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وقد رس ررم المنتدى بال رررورة جدول أعمال واس ر الن اق أش ررمل التجارةت وق رراأا االقتص رراد الكلي

النظميةل مثل التمويلل والد ونل وال ررائ ت واعتالالت ال وى في االقتصراد السرياسري النالميل الذي تسرتمر
ويه النالقات غمر النادلة بمن الجنسمن.
ونن ر ر ر ررم إلل التحال

إلل ما لي(2ام
•

المنني بنوج الجنو والتجارة في دعوة الدول األع ر ر ر ررا في األمم المتحدة

إعادة أولوية الندالة الجنسر ررانية علل األهداف االقتصر ررادأة للسر ررياسر ررات التجارية واالسر ررتثمارية.

ويش ر ررمل ذلك تحوال كامال في إدارة االقتص ر رراد الكلي النالميةل بما في ذلك النظم التجارية

واالس ر ررتثمارية الحاليةل نحو نظاا أ وا علل ح وق اإلنس ر رران واحتراا الحياة والنظم اإلأيولوجية

وينهض بالتنمية المس ر ر ررتدامة .ودون منالجة األثر الس ر ر ررلبي ل واعد التجارة واالس ر ر ررتثمار الحالية
علل النس ر ر ر ررا واأل ر ر ر ررخال غمر الم اب من جنس ر ر ر ررانيال لن نتمين من منالجة تفاقم عدا

المساواة واالستغالل.
•

ض ر ررمان إدما مجموعة واس ر ررنة من الجهات المننيةل بما في ذلك المجموعات النس ر ررائيةل في

جمي مراحل المفاوضررات المتنل ة بالسررياسررات واالتفاقات التجاريةل علل نحو أحسررن مشرراركة

جمي الدول األع ررا في األمم المتحدة ب ري ة دأم راعية في المفاوض ررات النالمية .وينبغي
تكلي

األونكتاد بت دأم المسر ر ر رراعدة الت نية لتنزيز قدرة موافي و ازرات التجارة وغمرهم من

الجهات المننية علل الدعول في االتفاقات التجارية وإعادة تصميمها.
•

منظور لتنميم مراعاة االعتبارات الجنس ر ررانيةل
ا
ا ر ررتران أن تتب تدابمر الس ر ررياس ر ررة التجارية

حمرث تقيم جمي الترتمبرات التجراريرة قمرد التفراوض وف را آلثرارهرا اإلأجرابيرة والسر ر ر ر ر ر ررلبيرة علل
النسر ررا واأل ر ررخال غمر الم اب من جنسر ررانيال وتصر ررمم السر ررياسر ررات وف ا لذلك .وال أمين

للس ر ررياس ر ررة التجارية أن تكون مس ر ررتدامة إال بتحويل الس ر ررياس ر ررات من أجل تح مق األهداف

االقتصر ررادأة ال ائمة علل نموذ اقتصر ررادي نسر رروي تشر رراركي و ر ررامل للجمي  .وينني هذا
بنا اقتص رراد ت در ويه الرعاأة وينترف بها كمنفنة عامةل ويخدا االقتص رراد أهداف الرفاس

برالتوازي م نمو اإلنتراجيرة .وييفرل هرذا النموذ حمراأرة ح وق اإلنسر ر ر ر ر ر رران للمرأة في إعرار

رةية عالمية للندالة االجتماعية وح وق اإلنسان وحماأة البمئة.
•

التنهرد برأن أنمرل األونكتراد علل أسر ر ر ر ر ر رراس والأرة واسر ر ر ر ر ر رنرة نراق

فمهرا الهييرل الردولي للرد ون

وال ر ر ررائ ل والتحول الرقمي الجاري لالقتص ر ر رراد النالميل وال بينة المتغمرة للنمل ويما تنلق
بالسياسة التجارية.

•

دعم اتفاق األمم المتحدة اإلقليمي بشر ررأن الوار ررول إلل المنلومات والمشر رراركة النامة والندالة

في المسر ررائل البمئية في أمرييا الالتمنية ومن ة البحر الكاريبي (إسر ررياسر ررول كوسر ررتاريياا الذي

أسررنل إلل التصرردي للنزعة االسررتخراجية في هذس المن ة والرتفاج نسرربة أعمال التهد د وال تل

التي ترتبط بها وتسررتهدف النا ر من في مجال الندالة البمئية والمناعيةل وعدد منهم من نسررا

الشنوب األالية.

( 2ا

تنتمد التنلي ات التالية علل البيان الص ر ررادر في  20أ لول/س ر رربتمبر  2021عن التحال

نس ر ر رروي من أجل الندالة التجارية .الندالة الجنس ر ر ررانية تت ل

في  17أ لول/سبتمبر .2021
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المنني بنوج الجنو والتجارةل وهو تحال

توس ر ر رري والأة األونكتاد ل رد علل مش ر ر ررروج عهد بريدجتاون الص ر ر ررادر
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وويما تنلق بالنق المتفاوض عليهل ف د أتين مش ر ررروج عهد بريدجتاون لمنظمات المجتم المدني قبل

ثالثة أس ررابي ف ط من تاريخ انن اد المنتدىل وهو ما قلق المش رراركة الموض رروعية .وبمنما رح المنتدى وحلفاةس

بندة توا ر رريات واعدة لمنالجة أوجه عدا المس ر رراواة بمن الجنس ر ررمن بفناليةل ف ننا نحذر من أن أحمل المش ر ررروج في

عياته ع ر ت ويض الت دا المحرز في مجال المساواة بمن الجنسمن بالدعوة إلل والأة أضمق لألونكتاد.

وننا ررد األونكتاد منالجة األبناد الجنس ررانية للتجارة والتنمية منالجة أ ررمل .وينبغي لمش ررروج عهد

بريدجتاونم

-1

واإلقليمي والدولي.

تسهمل مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومجدأة في وض السياسات علل الصنمد الوعني

-2

ضرمان أن تكون الندالة بمن الجنسرمن جز ا ال تج أز من جمي السرياسرات والممارسراتل

-3

تنزيز الندالة الجنسمن باعتبارها جوهرية في السياسة التجارية.

-4

االلتزاا ب دما الجنسمن في ت وير التجارة الرقمية.

-5

التص ر رردي للتحدأات المس ر ررتمرة والنا ر ررئة التي تواجهها البلدان النامية في الس ر ررني إلل تح مق

باالستر اد بالتحلمل النسوي الشامل لندة ق اعات.

نمو اقتص ر ررادي مس ر ررت ر وتح مق تنمية ر رراملة ومس ر ررتدامة باالس ر ررتر ر رراد بااللتزاا بالندالة الندالة الجنس ر ررانيةل

واحتراا هشا ة البمئة والمنارف والتكنولوجيات المحلية.
ونشمد ب رار األونكتاد والبلد الم ي

ع د هذا المنتدى االفتتاحي للشؤون الجنسانية والتنمية.

ون ال األونكتاد والدول األع ررا بتوفمر تسررهمالت ائتمانية داعمة و ياكل أسرراسررية لألمن المادي

والسهر علل حماأة النسا المشاركات في التجارة عبر الحدود.
ونرى أن الوق

هذس النالقات.

قد حان للتركمز علل عالقات عدا المسر ر رراواة هذس بمن البلدان وداعلها وتصر ر ررحين

وندعو األونكتاد والدول األع را إلل ضرمان أن أنالج مشرروج عهد بريدجتاون مسرألة أوجه عدا

المسرراواة التاريخية والمناا ررة بمن الدول وإلل تنزيز النمليات الرامية إلل تحويل هذس النالقات علل أسرراس

التجارة النادلة وسياسات االقتصاد الكلي المنصفة وعمليات ن ل التنمية التصحيحية.

ونش ر ر ر ررمد بال درة التحلملية النس ر ر ر رروية الهامة الموجودة لدى منظمات المجتم المدنيل مثل التحال

المنني بنوج الجنو والتجارةل ونوارري بأن أ ررفي األونكتاد ومركز التجارة الدولية ومنظمة التجارة النالمية
ال اب المؤسر رس رري علل االجتماعات االس ررتش ررارية التي تن د كل س ررنتمن بمن منظمات المجتم المدني وهذس

الهمئات الدولية والتابنة لألمم المتحدة.

وندعو األونكتاد إلل إد ار منتدى الشرؤون الجنسرانية والتنمية بوارفه منتدى دائما في جمي المؤتمرات

الم بلة التي تن د كل أرب سنوات.
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