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مفتاح : المساواة بين الجنسين
 التنمية المستدامة

يضا حمرك للتنمية أإهنا ليست املساواة بني اجلنسني جمرد حق من حقوق اإلنسان، بل 
فبإمكان السياسات والربجمة الرامية إىل متكني املرأة أن تعزز وحتسن إدماج  .املستدامة

حدها من ولن تستفيد املرأة لو  .الروافد االقتصادية والبيئية واالجتماعية للتنمية املستدامة
 . الرجل والطفل واألجيال املقبلةعلى حىت إن النفع سيعود  بل –املساواة بني اجلنسني 

 
فقد  .ضر بالنمو االقتصادييثبت أن عدم املساواة بني اجلنسني وعلى سبيل املثال، 

أجري مؤخرا إىل أن إزالة احلواجز التقليدية اليت متنع املرأة من  حبث للبنك الدويلخلص 
مبا يرتاوح بني  العاملني والعامالتبني  جيةاإلنتامزاولة بعض املهن ميكن أن تقلص فجوة 

يف املائة يف العديد  52إىل  3الثلث والنصف، وتزيد من ناتج كل عامل مبا يرتاوح بني 
 ولعل الرجل والطفل واملرأة يستفيدون من هذه الزيادات يف الناتج .من البلدان
 .واإليرادات

 
للسماح مبشاركة املرأة يف احلياة السياسية واالجتماعية  سبيالوكثريا ما يكون التمكني 

 .تصميمهاكذا سع، مما حيسن من تنفيذ السياسات اإلمنائية وبرجمتها و و على نطاق أ
د 5122تقرير التنمية البشرية لعام وكما الحظ  احلواجز اليت تعرتض من ، فإنه عندما حيح

والفئات املستبعدة  -املرأة  بإمكان املشاركة السياسية والقانونية واالجتماعية، فإن
 . أن تسهم إسهاما حيويا بصفتها عامل تغيري -األخرى 

 

النساء المقاوالت بإمكانهن أن يحدثن انتقاال نحو اقتصادات 
  لتغير المناخ االنبعاثات، ويتحن قيام مجتمعات محلية مقاومة منخفضة

 
فإن الشركات اململوكة للنساء، تشكل حوايل ثلث  ،مؤسسة التمويل الدوليةواستنادا إىل 

غري أن املسامهة احملتملة للمرأة . املؤسسات التجارية الصغرية واملتوسطة يف البلدان النامية
عن طريق تصميم ونشر  -يف األعمال التجارية املستدامة اجتماعيا وإيكولوجيا 

األراضي، وتنمية اهلياكل تكنولوجيات حفظ املوارد، والتجارة واالستثمار، وإصالح 
 .مل يتم اختبارها حىت اآلن -األساسية، وإعادة تدوير النفايات احلضرية وإدارة النفايات 

ويعزى ذلك جزئيا إىل التمييز الذي حيد من فرص احلصول على التمويل واألرض 
وكذا فرص احلصول على عمل الئق بأجر  واألصول األخرى واملعلومات والتدريب،

 . متكافئ
 

وبدعم من احلكومات والوكاالت اإلمنائية واملستثمرين من القطاع اخلاص، ميكن أن 
تستفيد املرأة من الفرص الناشئة عن االنتقال إىل جمتمعات جامعة ومنيعة وتسهم يف 

وعلى سبيل املثال، جيري تدريب املرأة الريفية على صيانة األلواح الشمسية . تلك الفرص
شراكة بني برنامج املنح غري املرتبطة بالشبكة يف البلدان األفريقية، وذلك عن طريق 

وتوفر هذه املبادرة . يف اهلند ( toofeaaB)الصغرية ملرفق البيئة العاملية وكلية بريفوت 
الطاقة النظيفة للمجتمعات احمللية، يف الوقت الذي متكن فيه املرأة وختلق فرص عمل 

 . جديدة
 
عمل املرأة غري املدفوع ستدامة إدراجا صرحيا قيمة ينبغي أن تدرج يف مؤشرات االو 

األجر، مبا فيه جلب املياه وإحضار احلطب، وإنتاج الغذاء على نطاق صغري، وغريه من 
وينبغي أن تراعى يف تصميم الربجمة  .املسامهات يف سبل العيش املرتبطة باملوارد

نس وذلك باعتبارمها مستهلكني والسياسات وتنفيذها أدوار املرأة والرجل احملددة بنوع اجل
لالعتبارات  املستجيبتنيمبادرة السياسة واإلدارة االقتصاديتني وكما ثبت من  .ومنتجني

 والمساواة بين الجنسين (البرنامج اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )
من  باعتبارمها ال يركز الربنامج اإلمنائي على املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

حقوق اإلنسان فحسب، بل وألهنما يشكالن مسلكا حنو حتقيق األهداف 
 . اإلمنائية لأللفية والتنمية املستدامة

 :على املرأةعملنا بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني ويركز 

املساواة بني اجلنسني، واحلد من الفقر، والنمو العادل؛ 

ونوع اجلنس واحلوكمة الدميقراطية ؛ 

ونوع اجلنس والطاقة والبيئة؛ 

اإليدز/ونوع اجلنس، وحقوق اإلنسان، وفريوس نقص املناعة البشرية 

منها ونوع اجلنس ومنع األزمات واالنتعاش. 

http://www.econstor.eu/bitstream/10419/27441/1/521179904.PDF
http://wdronline.worldbank.org/worldbank/a/c.html/world_development_report_2012/abstract/WB.978-0-8213-8825-9.abstract
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011/
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/586c05804885585cbfdcff6a6515bb18/WIN-AM2011-IFC-IssueBrief_WomenBusiness.pdf?MOD=AJPERES
http://sgp.undp.org/web/projects/15523/developing_the_capacities_of_non_literate_rural_women_to_operate_decentralized_solar_electrification.html
http://sgp.undp.org/web/projects/15523/developing_the_capacities_of_non_literate_rural_women_to_operate_decentralized_solar_electrification.html
http://sgp.undp.org/web/projects/15523/developing_the_capacities_of_non_literate_rural_women_to_operate_decentralized_solar_electrification.html
http://gepmi.com/undp.html
http://www.beta.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/womenempowerment/overview.html


  

املدعومتني من الربنامج  مبادرة املؤسسات التجارية النسائية اخلضراءو  اجلنسانية،
اإلمنائي، فإن ذلك يتطلب تعزيز القدرات وإدماج املنظورات اجلنسانية يف السياسات 

 . االقتصادية، والسيما يف تصميم اإلعانات والضرائب والتسعري
 تمعات المحلية عن طريق البرمجة المراعية لالعتبارات الجنسانية منتمكين المج

 اجل تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها 
 

وكثريا ما تكون املرأة أكثر  .عبء الكوارث الطبيعية، الفقرياتالفقراء، والسيما يتحمل 
ويف الوقت ذاته، ميكن أن تكون جهود التصدي لتغري املناخ  .املناخعرضة آلثار تغري 

 اأكثر فعالية واستدامة باالعتماد على خربة املرأة على مستوى اجملتمع احمللي باعتباره
ويعين استيعاب هذه الدروس عادة إدراج  .ية والتواصلارعتقوم بالملوارد، و تتوىل تدبري ا

ومتويل وتنفيذ برجمة التكيف مع تغري املناخ وختفيف املنظورات اجلنسانية يف تصميم 
آثاره، السيما وأنه يؤثر على األمن الغذائي والزراعة، واحلراجة، ومصائد األمساك، واملوارد 

وعلى  .املائية، والسياحة اإليكولوجية، والطاقة، واحلد من خماطر الكوارث، واالنتعاش
عقاب األعاصري املدارية املدمرة اليت أييت يف الربنامج اإلمنائي يف ها سبيل املثال، عمل

جل ضمان حصول املرأة على التمويل الالزم إلعادة أ، من 5112يف عام البلد شهدها 
 . تشجري احلقول واملشاركة املنتجة يف خطط إنعاش اقتصادي واسعة النطاق

 
مضاعف االستفادة من خدمات الطاقة املوثوق هبا تأثري  وميكن أن يكون لتوسيع فرص

وكبري على احلد من الفقر، وخلق فرص العمل، وحتسني حصيلة الصحة والتعليم، ومتكني 
وميكن حتسني الصرف الصحي والظروف الصحية لباليني الناس باالستثمار يف . املرأة

مواقد حمسنة ووقود أنظف، ويف  من خالل -فعالية الطاقة على مستوى األسر املعيشية 
وملا كانت املرأة يف العديد من البلدان تتحمل . إىل غاز حيويمعدات حتويل النفايات 

اعتماد هنج مراعية لالعتبارات يلزم  هاملسؤولية األوىل عن تنظيم األسرة املعيشية، فإن
 . اجلنسانية إلجناح تلك الربجمة

 
وجيري باطراد تعبئة التمويل املتعلق بالكربون لتمويل برجمة التكيف مع آثار تغري املناخ 

 -وإذا أديرت هذه األموال حبكمة . وختفيفها، وتشجيع االستهالك واإلنتاج املستدامني
عن طريق امليزنة املراعية لالعتبارات اجلنسانية وإقامة شراكات بني القطاع العام والقطاع 

فإن بإمكاهنا أن تغري األدوار التقليدية للجنسني وحتد من الفوارق بني املرأة  -اخلاص 
 . والرجل

 
بتباين احتياجات ومنظورات كل من املرأة  االعرتاف وعلى العكس من ذلك، فإن عدم

يزيد من حرمان املرأة، والفئات  والرجل يف تصميم وتنفيذ هذه االستثمارات من شأنه أن
الضمانات االجتماعية ‘ التمويل األخضر’ولذلك ينبغي أن يدرج . الضعيفة األخرى

تأتى بلوغ يحىت يكون بإمكاهنم حتقيق كامل إمكاناهتم و  ،والبيئية حلماية مصاحل الفقراء
 .األهداف االجتماعية واالقتصادية والبيئية للتنمية املستدامة

 
 المشاركة الهادفة للمرأة والرجل عن طريق التمكين القانوني والسياسي

 
 الراميةإن مفتاح جناح الربجمة اإلمنائية يكمن يف إضفاء الطابع املؤسسي على العمليات 

إىل ضمان املشاركة اهلادفة للمرأة والرجل، مبا يف ذلك مشاركة الشركاء من اجملتمع 
أن مشاركة حبث أجري مؤخرا ويؤكد  .اخلاص، وشبكات اجملتمع احمللي املدين، والقطاع

لوعي البيئي وحتسني اإلدارة البيئية، مع ما يقرتن املرأة يف صنع القرار يرتبط إجيابا بتقوية ا

وكذا على تنمية  بذلك من تأثري مضاعف وهام على رفاه األسر واجملتمعات احمللية،
ويتطلب حتقيق ذلك إزالة العقبات اليت حتول دون املشاركة االجتماعية  .األسواق احمللية

 .نونية غري النظاميةواالقتصادية والسياسية للمرأة، مبا فيها العقبات القا
 

التنمية االجتماعية المستدامة عن طريق توسيع الحماية االجتماعية والخدمات 
 االجتماعية

 
يف العديد من البلدان لتوسيع احلماية االجتماعية واخلدمات االجتماعية ميكن أن يكون 

دور هام يف ضمان محاية املرأة والفئات الضعيفة األخرى من أثر تغري املناخ والصدمات 
ع من وترية عمليات االنتقال إىل أمناط استهالك وإنتاج سر  كما ميكن أن يح  .املرتبطة به

وهذا يعين  .على احلد من الفقر وعلى متكني املرأة ذاته قتيف الو  أكثر استدامة، ويعمل
، احلرص على أن يكون تصميم برجمة اخلدمات االجتماعية مستنريا بتحليالت جنسانية

 . وأن يستفيد تنفيذها من مشاركة املرأة والرجل
 

 

بلريتا سيال، أخصائية شؤون السياسات، مكتب الربنامج  :معلومات جهة االتصال

  2015ما بعد عام = المساواة بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة 

 رئيسيا يف  ااإلطار اإلمنائي العاملي سيكون موضوعمستقبل من املؤكد أن
على األقل  أو -فأهداف التنمية املستدامة  .‘20+ مؤمتر ريو ’املناقشة يف 

واألهداف األهداف  بإعالن األلفيةها طورواب -املبادئ اليت تستند إليها 
احلايل واليت ستستمر حىت عام  اإلطار باليت تشكل صل اإلمنائية لأللفية

وينبغي أن تتبوأ الصدارة احلاجة إىل  .مهمة للغاية يف هذا السياق 2015
معاجلة الفجوات االجتماعية واالقتصادية والسياسية املستمرة بني اجلنسني يف 

وملا كان إحراز تقدم يف حتقيق املساواة بني اجلنسني  .أهداف التنمية املستدامة
ف اإلمنائية األخرى، فإنه يعين أيضا إحراز تقدم يف حتقيق العديد من األهدا

 يميع األهداف يفينبغي إدراج غايات ومؤشرات املساواة بني اجلنسني 
زيادة على أي أهداف حمددة من أهداف التنمية املستدامة اليت  -األخرى 

 . ستتفق عليها الدول األعضاء

 عنصر يركز على إدراج ويلزم وضع طائفة من التقنيات الكمية والنوعية لكفالة
تقييمات التقدم احملرز حنو حتقيق التنمية  يف ساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةامل

ع و ومن األساسي يف هذه اجلهود تصنيف البيانات حسب ن .املستدامة
كما أن املؤشرات  .أساسي واحد عنصراجلنس، لكن ذلك ليس سوى 

 التنمية البشرية أدلةو والغايات القائمة يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية 
للربنامج اإلمنائي، إضافة إىل البيانات املستمدة من الدراسات االستقصائية 
لألسر املعيشية ومن نظم احلماية البيئية واالجتماعية، يلزم توسيع نطاقها 

 . وتكييفها مع السياقات الوطنية

http://gepmi.com/undp.html
http://gepmi.com/undp.html
http://www.beta.undp.org/undp/en/home/librarypage/environment-energy/climate_change/gender/womens-green-business-initiative.html
http://www.unfpa.org/swp/2009/
http://www.iegindia.org/gen.pdf
http://www.ilo.org/public/english/protection/secsoc/downloads/policy/sssjfg.pdf
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm
http://www.beta.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview.html
http://www.beta.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview.html
http://www.beta.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview.html
http://hdr.undp.org/en/statistics/
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