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  اللجنة الدائمة للتنمية املستدامة والتمويل والتجارة

 C-II/136/M  
 2017،الثاين / كانونيناير 10

 بشأن أهداف التنميةاملعزز تشجيع التعاون الدويل 
 ، ال سيما موضوع اإلشراك املايلSDGsاملستدامة 

 للمرأة بوصفها حمركا للتنمية

 مقدمة من قبل املقررين املشاركني مذكرة تفسريية                    
 )املكسيك( G. Cuevas)اهلند( والسيدة   Mr. N.K. Premachandranالسيد 

 
 الذي املستدامة، للتنمية 2030 أعمال جدول يف( SDGs)التنمية املستدامة  هدافألقد وضعت . 1

 غاية. 169هدفاً و 17مت إنشاء  ،وكخطة عمل. العاملية التنمية لتوجيه ،2015 / أيلولسبتمرب يف اعتمد
 (انمك كل  يف أشكاله جبميع الفقر القضاء على) SDG 1/ من أهداف التنمية املستدامة 1اهلدف رقم / .2

يف  هافسن متّتع مجيع الرجال والنساء، ال سيما الفقراء والضعفاء منهم، باحلقوق بضمان غاية حيدد الذي
احلقوق املتعّلقة  وغريه من ،والتصّرف فيهاحق ملكية األراضي باإلضافة إىل احلصول على املوارد االقتصادية، 

 .الصغرمتناهي  التمويل ذلك يف مبا املالية، واخلدماتبأشكال امللكية األخرى، وباملرياث، 
 نع ناهيك ،تنموي مسعى أيفإن  العامل، سكان نصف من يقرب ما يشكلن النساء أن إىل وبالنظر. 3

و ويدع .التنمية عمليات يف املرأة إشراك دونيكون ناجحًا  أن ميكن ال ،SDGsأهداف التنمية املستدامة 
( الفتياتو  النساء ومتكني اجلنسني بني املساواة حتقيق) SDG 5 / من أهداف التنمية املستدامة5اهلدف رقم /

متساوية يف املوارد االقتصادية، وكذلك إمكانية حصوهلا على حق امللكية  املرأة حقوقاً  إلعطاء إصالحاتإىل 
 .واملرياث والتصّرف يف األراضي وغريها من املمتلكات، وعلى اخلدمات املالية

 عن مت التعبري وقد. SDGs التنمية املستدامة هدافأل األمسى اهلدف هو لجميعل كرمية  حياة توفريإن . 4
 املساواة عدم يزال ال الصدد، هذا ويف. بينها وفيما البلدان داخل ،املساواة عدم تزايد حاالت بشأن خماوف
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 هو املرأة لتمكني سيلةو  أفضل وإن .البشرية التنمية أمام كبرياً   عائقاً  يشكل ألنه رئيسياً  حتدياً  اجلنسني بني

 .التنمية عمليات يف اوإشراكه االقتصاد يف إدماجها
 اخلطاب يفه مت االعرتاف بو . الشامل النمو لتعزيز اسرتاتيجيات من يتجزأ ال جزءاً  املايل شراكاإل أصبح. 5

 والتغذية الصحة حتسنيو  االقتصادي، النمو وتعزيز ،اجلندرية الفجوةتضييق  يف أساسياً   عنصراً  باعتباره الدويل
 .للسكان التعليمي املستوى ورفع

 أخرى، أمور نيب من ،نهإحيث  االدخار، حول ةيواملعرف املالية القدرات يف جوهرياً  يؤثرإن النوع اجلندري . 6
 أداء املرأة إىل سندي ما غالبا ،ذلك إىل باإلضافة .أقل للتعليم والعمل مقارنة بالرجال اً متتلك النساء فرص

ميكن اآلن  ،SDGs وجود  أهداف التنمية املستدامة معو . امللكية حقوق إىلتفتقر   قد أو املنزلية األعمال
 شراكاإل لعج الضروري من ،بناء عليه. عدم املساواة ومعاجلة الشامل لنمول ماثلةتامل األعمال جداولتوحيد 

 .معقولة وبأسعار ومتاحة، ،متوفرة الرمسية املالية اخلدمات وجعل فعالية، أكثر املايل
به يف االقتصاد مماثاًل للدور الذي يلع دوراً  النساء لعبت إذا العاملي، ماكينزي معهد قبل من ذكر وكما. 7

لعاملي ا اإلمجايل احمللي الناتج إىل تضاف أن ميكن املائة،ب 26 أو ،ترليون دوالر 28 فإن مالبغ تقدر بــ ،الرجال
معدل التحسن الذي وصل إليه البلد فقط إىل  البلدان مجيعوصلت  لوو  وحىت. 2025 عام حبلولسنويًا 

 يقدر بــسيزداد سنوياً مببلغ  2025يف عام فإن الناتج احمللي اإلمجايل  ،األسرع حتسنًا يف املنطقة املوجودة هبا
 باملائة. 11أو بنسبة  ،ترليون دوالر 12

 يقدر .قتصاديةالنتائج االو  االقتصادية الفرص بني رئيسية وصل حلقة هو املايلشراك اإل أن من الرغم على. 8
 بني ومن. الرمسية املالية اخلدمات على حيصلون ال العامل يف شخص مليار 2.5 من أكثر أن الدويل البنك

 .اليوم يف دوالرين من أقل على يعيشون املائةب 80 هؤالء،
 أن يعين وهذا. العاملية العاملة القوى يفباملائة  40 وحوايل العامل فقراء من املائةب 70 النساء تشكل. 9

 .فالاألط رعاية وخدمات صحي، وتأمني ،ائتمان وادخار رمسية حسابات إىل يفتقرن لنيز  ال نّ معظمهم
 الفجوةإال أن  ية،الرمس املالية اخلدماتاللوايت حيصلن على  للنساء اإلمجالية النسبة تزايد من الرغم على. 10
 تشري الواقع، يفو . العامل مستوى على مئوية نقاط سبع عند زالت ال املصريف احلساب ملكية يف اجلنسني بني

 ارنةمق ،مصرفياً  حساباً  نمتتلك النساء من املائةب 58 ،2014 عام يف أنه Findex العاملية البيانات قاعدة
 .الرجال من املائةب 65 ـب
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النسائية  لعامليةا املصرفية لمؤسسةل وفقا ذلك، إىل وباإلضافة. للتوظيف احتماالً  أقل املرأةعادة ما تكون . 11

Women’s World Banking، اع ن يف القطلالنساء العامالت يف البلدان النامية يعممن  %75فإن
. الرمسية املالية ماتاخلد على احلصول من نمتكنه اليت للرقابة اخلاضعة األصول إىليفتقرن  ،اخلاص. بالتايل

 استقالليتها من حتد يتال الثقافية أو القانونية القيود أيضا تواجه قد املرأة أن حقيقة خالل من الوضع هذا ويتفاقم
 .املرياث أو األرض ملكية على واحلصول املالية
 التعاون منظمة يف اجلندرية واملساواة االجتماعية املؤسسات مؤشر من 2014 نسخةال نتائج تظهر. 12

 إىل املرأة وصول تعيقو  متيز انونيةق حواجزلديها  تزالال  البلدان من املائةب اثنني أن ،والتنمية االقتصادي
 أو قليديةالت أو العرفية التمييزية املمارسات بعض امنها لديه املائةب 40 أن حني يف الرمسية، املالية اخلدمات

 .اخلدمات هذهبشكل متناسق إىل  املرأة وصول تعيق الدينية
 املدخرات رتدوي مثل اجملتمعية، وسائلال خالل من رمسي غري بشكل لإلدخار احتماالً  أكثر هنّ . النساء 13

رنة مقا ،دخرن لدى مؤسسات مالية رمسيةمن النساء ت ،باملائة فقط 55 ،وبشكل فعـّال .القروض مجعيات أو
 باملائة من الرجال. 58بـ 

. أفضل لبشك منها االستفادة وجيب ،الفقر من واحلد والرخاء للنمو مصدر هي النسائية األعمال يادةز . 14
 ،النامية يف البلدان ءاململوكة من قبل النسا واملتوسطة الصغرية للشركات التمويل إىل الوصول تعزيز دراستها يفو 

 ةمن الشركات الصغري  شركات ثالث كل  بني من واحدة متتلك املرأة أن الدولية التمويل صرحت مؤسسة
 تساهم بالتايل،. ةشرك ماليني وعشرة ماليني مثانية بني ما إىل يرتجم ما وهو الناشئة، األسواق يف واملتوسطة

 .كبرية  اقتصادية منو إمكاناتمتلتك و  العمل فرص خلق يف كبري  حد إىل النساء
 نّ أرباحه من املائةب 90 يستثمرن فإهننّ  النساء، تعمل عندما والتنمية، االقتصادي التعاون ملنظمة ووفقاً . 15

 .مدخله من املائةب 40 إىل 30 من سوى يستثمرونال  الذين بالرجال مقارنة احمللية، نّ وجمتمعاهت نّ أسره يف
 ثراألك السكان إىل لوصولمن ا املالية ملؤسساتا نّـ مك اجلديدة إن الوصول إىل أدوات التكنولوجا. 16

 العاملية ملصرفيةا املؤسسة تشري العاملي، للنمو دافعة قوةدراسة اإلشراك املايل للمرأة:  يف ذلك، ومع. هتميشا
 يف املؤسسات تلك فروع إىل الوصول من النساء متنع قد املنزلية واملسؤوليات الثقافية القيود أن إىل النسائية
 ،و األميةاخنفاض مستويات حمسببها  رقمية فجوة املرأة تواجه ذلك، إىل باإلضافة. اجملاورة واملدن البلدات

 .حمدودةفيها  هلاتفا تغطيةاليت تكون  املناطق للعيش يف أكرب واحتمال ،االختيارية الشرائية القوة واخنفاض
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 واملتوسطة ةاملنخفض البلدان يف واستخدامه اجلوال عرب صولالو : اجلندرية الفجوة عن سد دراستها يف. 17

 بلدانال يف كبري  بشكل النقال اهلاتف ملكيةتزايد  من الرغم علىأنه و . GSM رابطة صرحت الدخل،
 ميلكن   ال النساءمن  مليار 1.7 هناك يزال ال إال أنه املاضية، القليلة السنوات يف الدخل واملتوسطة املنخفضة

أو  ،باملائة 14 بنسبة الرجال من احملمول اهلاتف المتالك احتماالالنساء أقل  تزال ال الواقع، يف. نقالة هواتف
 اخلدمات إىل املرأة وصول إضافية على قيوده هذو . آسيا جنوب يف يعشن   نّ ك  إذا املائةب 38أقل احتماالً بنسبة 

 .اجلوالتقنيات  خالل من املقدمة املالية
 ملعلوماتا تكنولوجيا جمال يف املتخصصة املتحدة األمم وكالة) لالتصاالت الدويل لالحتاد ووفقا. 18

 اليوم،. العامل اءأحن مجيع بالنساء يف مقارنة الرجال بني أعلى هي اإلنرتنت انتشار معدالتفإن  ،(واالتصاالت
 اجلنسني بني فجوة أكرب لديها أفريقيا ،إقليميا باملائة. 12نرتنت عاملياً إللغ الفجوة بني اجلنسني الستخدام ابت

 .املائةب اثنني إىل واحداألقل بنسبة يتان واألمريك ،املائةب 23 بنسبة
 وتسليم عبئةتإىل  ،التنميةمن أجل  لتمويلعن ا الثالث الدويل للمؤمتر أبابا أديس أعمال جدول يهدف. 19

 بني املساواة أيضاً  عمالاأل جدول يتناول كما.  2030 عام جدول أعمال بالتزامات للوفاء الالزمة املوارد
 أحد ك  املايلاإلشراك  يف النظرب عمالاأل جبدول تلتزم اليت دولتتعهد ال لذا،. ياتوالفت املرأة ومتكني اجلنسني
 .ندرياجل نظورامل بينأيضاً بت تتعهدكما   املايل، النظام يف السياسات أهداف

 النفقات ىعل أكرب سيطرة نّ فهو يعطيه .النساء متكني يعزز الرمسية االدخار آليات إىل الوصولإن . 20
 اليت املتوقعة ريغ املواقف ومواجهة ،ويف الشركات على حد سواء نّ باالستثمار يف أسره نّ هل ويسمح املنزلية،
 .الدخل فقدان إىل تؤدي
 القانونية األطر واعتماد ،2030 عام أعمال جدول تنفيذ يف هام دور لربملاناتفإن ل تقدم، ما ضوء يف. 21

 مجيع يف دريناجل واملنظور للمرأة، املايل شراكواإل عام، بشكل املايل شراكاإل زيادة إىل هتدف اليت والسياسات
 .املالية السياسات
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1. The Sustainable Development Goals (SDGs) of the 2030 Agenda for Sustainable 
Development, adopted in September 2015, are set to guide global development. As a 
plan of action, 17 objectives and 169 goals have been established. 
 
2. SDG 1 (End poverty in all its forms everywhere) sets a target to ensure that all 
men and women, in particular the poor and the vulnerable, have equal rights to economic 
resources, as well as access to ownership and control over land and other forms of 
property, inheritance and financial services, including microfinance.  
 
3. Given that women constitute almost half of the world's population, any 
development endeavour, let alone the SDGs, cannot be successful without 
mainstreaming women into development processes. SDG 5 (Achieve gender equality and 
empower all women and girls) advocates reforms to give women equal rights to economic 
resources, as well as access to ownership and control over land and other forms of 
property, financial services and inheritance. 
 
4. Providing a life of dignity to all is the overarching objective of the SDGs. 
Concerns have been expressed about rising inequality, both within and among countries. 
In that regard, gender inequality remains a key challenge as it is a major barrier to human 
development. The best way to empower women is to mainstream them into the economy 
and involve them in development processes. 
 
5. Financial inclusion has become an integral part of strategies to promote inclusive 
growth. It has been recognized in international discourse as an essential element in 
reducing the gender gap, fostering economic growth, improving health and nutrition and 
raising the educational level of the population. 
 
6. Gender fundamentally affects financial capabilities and knowledge about savings, 
since, among other things, women have fewer education and employment opportunities 
compared to men. In addition, women are often relegated to performing domestic chores 
or may lack property rights. With the SDGs in place, similar agendas of inclusive growth 
and tackling inequality can now be consolidated. It is therefore imperative to make 
financial inclusion more effective and to make formal financial services available, 
accessible, and affordable.  
 
7. As stated by McKinsey Global Institute, if women played an identical role in the 
economy to that of men, as much as US$ 28 trillion, or 26 per cent, could be added to 
global annual GDP by 2025. Even if all countries only matched the rate of improvement of 
the fastest-improving country in their region, that could add as much as US$ 12 trillion, or 
11 per cent, in annual 2025 GDP.  
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8. Although financial inclusion is a key link between economic opportunity and economic 
outcome, the World Bank estimates that more than 2.5 billion people worldwide do not have access 
to formal financial services. Of these, 80 per cent live on less than two dollars a day. 
 
9. Women make up 70 per cent of the world’s poor and about 40 per cent of the global 
workforce. This means that most of them still lack access to formal credit and savings accounts, 
health insurance, and childcare services. 
 
10. Even though the overall percentage of women with access to formal financial services has 
increased, the gender gap in account ownership remains at seven percentage points globally. In 
fact, the Global Findex Database indicates that in 2014, 58 per cent of women owned an account, 
compared to 65 per cent of men.  
 
11. Women are generally less likely to be employed. In addition, according to Women’s World 
Banking, 75 per cent of working women in developing countries are employed in the informal 
sector. Thus, they lack controlled assets which would enable them to access formal financial 
services. This situation is aggravated by the fact that women may also face legal or cultural 
limitations that restrict their financial independence and access to land ownership or inheritance. 
 
12. The results of the 2014 edition of the Social Institutions and Gender Index of the 
Organization for Economic Co-operation and Development show that two per cent of countries still 
have legal barriers which discriminate against women's access to formal financial services, while 
40 per cent have some customary, traditional or religious discriminatory practices that hinder 
women’s consistent access to such services. 
 
13. Women are more likely to save informally through community-based methods, such as 
rotating savings or credit associations. Effectively, only 55 per cent of women report saving at a 
formal financial institution, compared to 58 per cent of men.  
 
14. Women’s entrepreneurship is a source of growth, prosperity and poverty reduction that 
should be put to better use. In its study Strengthening Access to Finance for Women-Owned SMEs 
in Developing Countries, the International Finance Corporation states that women own one out of 
every three small and medium enterprises (SMEs) in emerging markets, which translates to 
between eight million and ten million businesses. Thus, women contribute significantly to 
employment generation and have great economic growth potential. 
 
15. According to the Organization for Economic Co-operation and Development, when women 
work, they invest 90 per cent of their earnings in their families and communities, compared to men 
who invest only 30 to 40 per cent of their income.  
 
16. Access to new technologies has allowed financial institutions to reach the most 
marginalized populations. However, in its study Women’s financial inclusion: A driver for global 
growth, Women’s World Banking indicates that cultural restrictions and domestic responsibilities 
may prevent women from reaching branches of those institutions in nearby towns and cities. 
Additionally, women face a digital gap caused by their lower literacy levels, lower discretionary 
spending power and the higher probability of living in areas with limited telephone coverage. 
 
17. In its study Bridging the gender gap: Mobile access and usage in low- and middle-income 
countries, the GSM Association states that, although mobile phone ownership has increased 
substantially in low- and middle-income countries in the past several years, there are still 1.7 billion 
women who do not own mobile phones. In fact, women are still 14 per cent less likely to own a 
mobile phone than men or 38 per cent less likely if they live in South Asia. This further restricts 
women's access to financial services offered through mobile technologies. 
 
18. According to the International Telecommunication Union (the United Nations specialized 
agency for information and communication technologies), worldwide Internet penetration rates are 
higher for men than for women. Today, the global Internet user gender gap is 12 per cent. 
Regionally, Africa has the largest gender gap at 23 per cent and the Americas have the smallest 
one at two per cent.  
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19. The Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for 
Development aims to mobilize and deliver the resources needed to fulfill the commitments of 
the 2030 Agenda. The Agenda also addresses gender equality and women’s and girl’s 
empowerment. Therefore, countries that commit to the Agenda undertake to consider financial 
inclusion as a policy objective in financial regulation, and also to adopt a gender perspective.  
 
20. Access to formal savings mechanisms enhances the empowerment of women. It gives 
them greater control over household expenses, and allows them both to invest in their families and 
businesses, and to face unexpected situations that lead to loss of income.  
 
21. In light of the foregoing, parliaments have an important role to play in the implementation of 
the 2030 Agenda, and the adoption of legal frameworks and policies aimed at increasing financial 
inclusion in general, the financial inclusion of women, and gender perspectives in all financial 
policies.  
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