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 اللجنة الدائمة الثانية جلنة التنمية املستدامة والتمويل والتجارة 

  

 

 

 مناقشة عامة:
 أهداف التنمية املستدامة،تشجيع تعزيز التعاون الدويل حول 

 حمركاً للتنميةال سيما بشأن اإلدماج املايل للمرأة بوصفها 
 2016تشرين األول/أكتوبر،  25الثالثاء 

 الدويل، مركز املؤمترات 0، الطابق 2 قاعة
 

 مذكرة مفاهيم

 ز للتطوير بصورة عامَّة.التمكني املايل للمرأة كمحف  

للتنمية  2030ة لألمم املتحدة جدول أعمال ، اعتمدت اجلمعية العام  2015عام من الأيلول/سبتمرب  25يف 
هدفاً للتنمية املستدامة. وتشك ِّل األهداف اإلمنائية املستدامة إطاراً جديداً للتعاون  17املستدامة، إىل جانب 

للتنمية املستدامة بشأن املساواة بني اجلنسني حيتوي على  5اهلدف  الدويل ينسحب على مجيع البلدان. إن  
يسيًا لتنمية متساوية زًا رئأة اقتصاديًا باعتبارها حمف  ية متكني املر الضوء على أه   عدد من الغايات اليت تسلط  

 ومستدامة.

اإلدماج املايل للنساء يساعدهن على تأكيد قوهتن االقتصادية وزيادة استقالليتهن يف مجيع جماالت احلياة  إن  
معات واالقتصادات تل املنطلق لتعزيز املساواة بني اجلنسني ورفاه األسر والشركات واملزارع واجملاألخرى. وهذا ميث  

نصفهن فقط   ينرر  سوىمل ، ملالوطنية بأكملها. ومن بني النساء اللوايت يف سن العمل يف مجيع أحناء العا
بني اجلنسني يف  ب الفجواتة العاملة؛ أمَّا بالنسبة للرجال فقد اخنر  أكثر من ثالثة أرباعهم. تتسب  يف القو  

يف املائة تقريبًا يف  38دول منظمة التعاون االقتصادي، وحوايل يف املائة يف  15الدخل تقارب يف خسارة 
منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا. ويف البلدان النامية، فإن النساء يتفوقن على الرجال غالبًا يف العمل يف 
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يف  42ن إاالقتصاد غري الرمسي، وبالتايل فهنَّ حباجة أكرب للحصول على اخلدمات املالية الرمسية. ومع ذلك، ف
ة. وميكن مليار نسمة( ال تزال خارج النظم املالية الرمسي   1.1املائة من النساء يف مجيع أحناء العامل )حوايل 

د قدرة ام قد تقي  ة. وهذه األحكتفسري هذه االختالفات من خالل املعايري اجلندرية واألحكام القانونية التمييزي  
طاعات، وامتالك األراضي، وإدارة األسرة، واحلصول على االئتمان املرأة على العمل يف كافة اجملاالت والق

 والقروض، أو احلصول على املرياث.

املاء وعلى إنفاقها على األغلب على الضروريات كالغذاء و   البحوث أن األموال اليت تكون حبوزة املرأة يتم  وتبني  
ا اخلدمات املالية تاح هلت  ة والرعاية الصحية. وعالوًة على ذلك، فإن الناس اليت رعاية األطفال، كالرسوم املدرسي  

م املساواة، ل يف هناية املطاف احلد من عدا يسه  تكون يف وضع أفضل للنجاح اقتصاديًا وبناء حياة كرمية، م  
 وتشجيع االبتكار وتعزيز السالم.

طريق  بادل وجهات النظر حول التحديات اليت تقف يفوسيتيح هذا النقاش التفاعلي أمام اللجنة فرصًة لت
ن املشاركون يف رو ن املقر  مبا يف ذلك اإلدماج املايل للنساء. كما سيتمك   ، تنفيذ األهداف اإلمنائية املستدامة

اربة ل كيفية مقة على مجع املعلومات األولية حو قرار االحتاد الربملاين الدويل الذي سينبثق عن هذه املناقشة العام  
 الربملانات األعضاء يف االحتاد الربملاين الدويل هلذه املسألة.

 دعوة الربملانيني ملناقشة املسائل الرئيسية التالية: وستتم  

  ما هي الربملانات اليت التزمت رمسياً باألهداف اإلمنائية املستدامة؟ ما هو الشكل الذي اختذه هذا االلتزام؟
يف حتقيق  تامللتزمة أن تقوم به؟ حىت اآلن، ما هي األمثلة العملية اليت مت  ما الذي يتعني على الربملانات 

 هذه االلتزامات؟

  ًما هي احلجج اليت ميكن سوقها إلقناع الربملانات اليت ال تزال مرتددة بشأن احلاجة إىل إدماج النساء ماليا
 للدفع بعجلة التنمية إىل األمام؟
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 عايري اجلندرية اليت املرأة وتغيري امل انيني يف عملهم إلهناء التمييز ضد  ما هي التحديات الرئيسية أمام الربمل
من متكني املرأة وحصوهلا على اخلدمات املالية؟ ما هي الدروس اليت ميكن استرالصها من جتارب  حتد  

 الربملانيني حىت اآلن؟

 تصادية واملالية اون االقهل قامت الربملانات بتعزيز هنج يراعي الفوارق بني اجلنسني يف سياسات التع
ى االلتزام بإدماج النساء ماليًا إىل تغيريات يف والدولية؟ ما هي السياسات ذات األثر األكرب؟ وهل أد  

 طريقة تأدية الربملانات لعملها؟

 :هيئة املناقشة

 : السيد جوناثان فريد، السفري واملمثل الدائم لكندا لدى منظمة التجارة العامليةمدير النقاش

 نميةموليكييت، املبعوث اخلاص بشأن املساواة بني اجلنسني من البنك اإلفريقي للت-السيدة جريالدين فريزر 

 السيدة سارة إقبال، مدير مشروع النساء واألعمال والقانون، جمموعة البنك الدويل 

 السيدة ارانتشا غونزاليس، املدير التنفيذي ملركز التجارة الدولية 

 :املقررون

 غابرييال كويفاس )املكسيك(السيدة • 

 السيدة بونام ماهاجان )اهلند(• 
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Concept note 
 

 
 

The financial empowerment of women is a trigger for development as a whole.  
 

On 25 September 2015, the United Nations General Assembly adopted the 2030 Agenda 
for Sustainable Development, along with an ambitious set of 17 Sustainable Development 
Goals (SDGs). The SDGs make up the new framework for international cooperation and 
apply to all countries. SDG 5 on gender equality contains a number of targets that 
highlight the importance of economically empowering women as a key enabler of equal 
and sustainable development. 
 

The financial inclusion of women helps them to assert their economic power and 
increases their autonomy in all other areas of life. That is key to promoting gender 
equality and the well-being of households, firms, farms, communities and entire national 
economies. Only half of working-age women across the world are in the labour force; the 
same figure for men is more than three quarters. Gender gaps cause an income loss of 
about 15 per cent in OECD countries, and almost 38 per cent in the Middle East and 
North Africa. In developing countries, women are more likely than men to be employed in 
the informal economy and therefore have a greater need for access to formal financial 
services. However, 42 per cent of women across the world (approximately 1.1 billion) 
remain outside formal financial systems. These differences can be explained by gender 
norms and by discriminatory legal provisions. Such provisions can restrict women’s ability 
to work in all fields and sectors, own land, head a household, access credit and loans, or 
receive an inheritance. 
 

Research shows that female-controlled finances are more likely to be spent on 
necessities such as food and water, and on child welfare, including school fees and 
health care. Furthermore, people with access to financial services are better positioned to 
succeed economically and build a decent life, ultimately making it easier to reduce 
inequality, spur innovation and promote peace. 
 

This interactive debate will provide the Committee with an opportunity to exchange views 
about challenges that stand in the way of implementing the SDGs in terms of financially 
including women. The co-Rapporteurs of IPU resolution that will emerge from this debate 
will also be able to gather initial information about how IPU Member Parliaments 
approach this issue.  
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Parliamentarians will be invited to discuss the following key questions: 
 

• Which parliaments have made a formal commitment to the SDGs? What form has this 
commitment taken? What have parliaments committed to do? To date, what has the 
experience been of making such commitments? 

• What arguments could be used to convince parliaments that are still uncertain about the 
need to financially include women in order to drive development forward? 

• What are the major challenges for parliamentarians in their work to end discrimination 
against women and change gender norms that limit women’s empowerment and their access 
to financial services? What lessons can be drawn from parliamentarians’ experiences to 
date? 

• Have parliaments promoted a gender-sensitive approach to economic, financial and 
international cooperation policies? Which policies have had the greatest impact? Has the 
commitment to financially include women led to changes in the way parliaments do their 
work? 

 
 
Panel: 
 
Moderator: Mr. Jonathan Fried, Ambassador and Permanent Representative of Canada to the 
World Trade Organization 
 

• Ms. Geraldine Fraser-Moleketi, Special Envoy on Gender of the African Development Bank 

• Ms. Sarah Iqbal, Manager of Women, Business and the Law Project, World Bank Group 

• Ms. Arancha González, Executive Director of the International Trade Centre 
 

 

Rapporteurs: 
 

• Ms. Gabriela Cuevas (Mexico) 

• Ms. Poonam Mahajan (India) 
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