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 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 
 

 يرسآ نسيو دورة ب
 العاملية التجارة منظمة حول الربملاين للمؤمتر

 2017 ديسمرب/  األول كانون  10 -9 ،(األرجنتني) آيرس بوينس
3 

 

 األورويب والربملان الدويل الربملاين االحتاد تنظيمه يف اشرتك
 بدعم من الكونغرس الوطين األرجنتيين

 (MC11) العاملية التجارة ملنظمة عشر احلادي الوزاري باملؤمتر يتعلق فيما
 
 
 

 للمرأة االقتصادي والتمكني التجارة بشأن مشرتك إعالن
 العاملية التجارة ملنظمة الوزاري املؤمتر إطار يف

 2017 ديسمربكانون األول/   يف آيرس بوينس يف
 

 الرترت ي الرترترسيس والرترتدور للجميرترت ، الشرترتام  االقتصرترتادي النمرترتو تعزيرترتز يف اجلنرترتدري نظرترتورامل إدمرترتا  بأمهيرترتة تعرترترت  إذ
 املستدامة؛ واالقتصادية االجتماعية التنمية حتقيق يف درياجلن للمنظور املراعية السياسات تؤديه أن ميكن

 

 املرترترأة ومتكرتني اجلنسرتني برتني باملسرتاواة النمرتو  يف تسرتمم أن ميكرتن الشرتاملة التجاريرتة السياسرتات برتأن تعرترت  وإذ
 الفقر؛ من احلد على ويساعد االقتصادي النمو على إجيايب أثر له ال ي األمر ،اقتصاديا  

 

 والبلرترتدان الناميرترتة البلرترتدان مرترتن لكرترت  االقتصرترتادي للنمرترتو حمركرترتان مهرترتا الرترتدوليني واالسرترتتامار التجرترتارة برترتأن تعرترترت  وإذ
 االقتصرتادات يف مشرتاركتما دون حترتول الرتي العقبرتات وإزالة الفرص على املرأة حصول إمكانية حتسني وأن النمو، املتقدمة
 مستدامة؛ اقتصادية تنمية حتقيق يف يسمم ،والدولية الوطنية

 

 فرترص مرتن حترتد الي العقبات جمموعة تتناول ،األدلة علىأساليب تدخ  مستندة  وض  إىل باحلاجة تعرت  وإذ
 االقتصاد؛ يف املرأة

 لعرترتا  املسرترتتدامة للتنميرترتة املتحرترتدة األمرترتم خطرترتة يف املسرترتتدامة التنميرترتة أهرترتدا  مرترتن/ 5رقرترتم / اهلرترتد  إىل تشرترتر وإذ
 و والفتيات؛ النساء مجي  ومتكني اجلنسني بني املساواة حتقيق وهو ،2030
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 ضرتد التمييرتز أشرتكال مجيرت  علرتى القضرتاء اتفاقيرتة مبوجب لاللتزامات الفعال بالتنفي  االلتزا  جديد من تؤكد وإذ
 ؛1979 ديسمرب/  األول كانون  18 يف املتحدة لألمم العامة اجلمعية اعتمدهتا الي املرأة،

 

 :يلي ما ذلك يف مبا ،للمنظور اجلندري استجابة أكار واإلمناسية التجارية سياساتنا ع جل التعاون على اتفقنا
 والدوليرتة، الوطنيرتة االقتصرتادات يف املرترأة مشرتاركة تشرتجي  إىل الراميرتة والرتربام  بالسياسرتات املتعلقرتة خرباتنرتا تبادل .1

 أثنرترتاء طوعيرترتة تقرترتارير وتقرترتدم االقتضرترتاء، حسرترتب العامليرترتة، التجرترتارة منظمرترتة يف إطرترتار املعلومرترتات تبرترتادل خرترتالل مرترتن
 العاملية؛ التجارة ملنظمة التجارية السياسة استعرا  عملية

 آثارها؛ ورصد التجارية للسياسات جنساين حتلي  إلجراء املمارسات أفض  تبادل .2
 املؤشرترترترترات، واسرترترتتمدا  اجلرترترترتنس، نرترترتو  حسرترترترتب املصرترترتنفة البيانرترترترتات جبمرترترت  املتعلقرترترترتة واإلجرترترتراءات األسرترترترتاليب تبرترترتادل .3

 بالتجارة؛ املتصلة اجلنس نو  على تركز الي اإلحصاءات وحتلي  والتقييم، الرصد ومنمجيات
 يف مشرتاركتما وزيرتادة اقتصرتاديا   املرترأة متكرتني دون حترتول الرتي العقبرتات إلزالرتة العامليرتة التجرتارة منظمرتة يف معا   العم  .4

 و التجارة؛
 السياسرتات مرتن املزيد وتنفي  تصميم ،حتلي املعرفة من أج   األدوات تدعم التجارة أج  من املعونة أن ضمان .5

 .اجلنساين للمنظور املراعية التجارية
 

 الستكشرترتا  ،الصرترتلة ذات الدوليرترتة املنظمرترتات مرترت  بالتنسرترتيق النرترتدوات مرترتن سلسرترتلة سرترتنعقد املقبلرترتة، األشرترتمر مرترتد  وعلرترتى
 :ومناقشتما للمرأة، االقتصادي والتمكني بالتجارة املتصلة التالية املواضي  ومناقشة
 والتجارة؛ النساسية املبادرة روح تعزيز 
 التجارة؛ يف املرأة مشاركة من حتد الي العقبات حتديد 
 هلن؛ املالية املساعدة وتقدم التجارة، متوي  على النساء حصول إمكانية عن فضال   املايل، اإلدما  تعزيز 
 العامة؛ املشرتيات أسواق يف املشاري  صاحبات النساء مشاركة تعزيز 
  القيمة؛ سالس  يف احلجم، واملتوسطة الصغرة املشاري  سيما وال النساء، تقودها الي األعمال إدرا 
 املشاري ؛ صاحبات وعادلة للنساء متكافئة فرص توفر يف التجارة تيسر أثر 
 البيانات يف الاغرات وحتديد وتكاملما، املعلومات، صادرحتديد قاسمة مب. 

 

 .اقتصاديا   املرأة ومتكني التجارة بشأن املشرتك اإلعالن ه ا تنفي  يف احملرز التقد  عن تقريرا   سنقد  ،2019 عا  ويف
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JOINT DECLARATION ON TRADE AND WOMEN’S ECONOMIC EMPOWERMENT  
ON THE OCCASION OF THE WTO MINISTERIAL CONFERENCE  

IN BUENOS AIRES IN DECEMBER 2017 
 
 Acknowledging the importance of incorporating a gender perspective into the 
promotion of inclusive economic growth, and the key role that gender-responsive policies can play 
in achieving sustainable socioeconomic development;  
 
 Acknowledging that inclusive trade policies can contribute to advancing gender 
equality and women’s economic empowerment, which has a positive impact on economic growth 
and helps to reduce poverty;  
 
 Acknowledging that international trade and investment are engines of economic 
growth for both developing and developed countries, and that improving women’s access to 
opportunities and removing barriers to their participation in national and international economies 
contributes to sustainable economic development;  
 
 Acknowledging the need to develop evidence-based interventions that address the 
range of barriers that limit opportunities for women in the economy;  
 
 Recalling Goal 5 of the Sustainable Development Goals in the United Nations 2030 
Agenda for Sustainable Development, which is to achieve gender equality and empower all women 
and girls; and  
 
 Reaffirming our commitment to effectively implement the obligations under the 
Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, adopted by the 
United Nations General Assembly on 18 December 1979;  
 
 We have agreed to collaborate on making our trade and development policies more 
gender-responsive, including by:  
 

1.  Sharing our respective experiences relating to policies and programs to encourage 
women’s participation in national and international economies through World Trade 
Organization (WTO) information exchanges, as appropriate, and voluntary reporting 
during the WTO trade policy review process;  

 
2.  Sharing best practices for conducting gender-based analysis of trade policies and for 

the monitoring of their effects;  
 

3.  Sharing methods and procedures for the collection of gender-disaggregated data, the 
use of indicators, monitoring and evaluation methodologies, and the analysis of 
gender-focused statistics related to trade;  

 
4.  Working together in the WTO to remove barriers for women’s economic empowerment 

and increase their participation in trade; and  
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5.  Ensuring that Aid for Trade supports tools and know-how for analysing, designing and 
implementing more gender-responsive trade policies.  

 
Over the next months, we will hold a series of seminars in coordination with relevant international 
organizations to explore and discuss, among others, the following themes related to trade and the 
economic empowerment of women:  
 

 The promotion of female entrepreneurship and trade;  

 The identification of barriers that limit women’s participation in trade;  

 The promotion of financial inclusion as well as the access to trade financing and 
financial assistance for women traders;  

 The enhancement of women entrepreneurs’ participation in public procurement 
markets;  

 The inclusion of women-led businesses, in particular MSMEs, in value chains;  

 The impact of trade facilitation in providing equal access and opportunities for 
women entrepreneurs;  

 The inventory of information sources, their complementarity and the identification 
of data gaps.  

 

In 2019 we will report on progress towards implementation of this joint declaration on trade and 
women’s economic empowerment. 


