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 C-II/136/DR اللجنة الدائمة للتنمية املستدامة والتمويل والتجارة 

 2017 ،الثاين/ كانون يناير 10
 

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

 للمرأة بوصفها حمركا للتنمية
 

 مقدم من املقررين املشاركني مشروع قرار
 )املكسيك(G. Cuevas والسيدة  ،)اهلند(N.K. Premachandran السيد 

 
 الدويل الربملاين لالحتاد 136 اجلمعية الـ

 دون ،لوقت احلايلا احتياجات تليب اليت التنمية فكرة إىل تشري املستدامة التنمية أن جديد من تؤكد إذ( 1)
 .هبا اخلاصة احتياجاهتا تلبية على املقبلة األجيال بقدرة املساس

 قلتحقي شامل هنج على اعتمد املستدامة للتنمية 2030 أعمال جدول أن إىل اارتياحه عن عربت وإذ( 2)
 .البيئة ومحاية يةاالجتماع والتنمية االقتصادي النمو على معقول بشكل تواننامل الرتكيز مع املستدامة التنمية

 التنموية العمليات أن من التأكد و( هsSDGsوتقبل أن أحد حتديات تنفيذ أهداف التنمية املستدامة )( 3)
على  فائدةبال وتعود اجملتمع، شرائح كافة  من واسعة مبشاركة تسمح عريضة، قاعدة وذات مشوال أكثر هي

 .اجلميع بشكل متساو  
 الفعال التنفيذ ضمان هو ،(sSDGsأهداف التنمية املستدامة ) نفيذلت خراآل يتحدال بأن تعرتف وإذ( 4)

 تمدمجيعها ستعو  العامة، خدماتلل هيكلة وإعادة ،منتظم وتقييم ،دقيق رصد خالل من العامة للخدمات
 .احلضرية مأ الريفية املناطق يف سواء األساسية، التحتية البنية دعم فراتو  على
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 املستدامة، يةالتنم لتحقيق عنه غىن ال شرط هو أشكاله ميعجب الفقر على القضاء بأن أيضا قرت وإذ( 5)

 من الفقراء كنمت باإلضافة إىل ،شاملوال املستدامو  ،العادل االقتصادي النموجيب تعزيز  الغاية، هلذه وحتقيقا  
 .املهارات وتنمية التعليم خالل

 املساواة، دمع من ويقلل الفقر، حتارب اليت التنمية حمرك هو للمرأة املايل اإلشراك أن ،كذلكوتعرتف   (6)
 .والتعليم والتغذية ،األطفالصحة  من وحيسن

أقل من  ن حسابات مصرفيةميتلك النساءفإن  الدويل، للبنك التابعة العاملية Findexـل وفقا   أنه ؤكدوت( 7)
 .ةرفيمص اتحساب ن  ليس لديه العامل أحناء مجيع يف النساء من املائة يف 50 حنوو  ،%15بنسبة  الرجال

  املايل اإلشراك أمهيةاعرتفت ب ،17أهداف التنمية املستدامة و  2030 أعمال جدول أن إىل وبالنظر( 8)
 .للجميع الرفاهية وحتقيق الفقر على القضاء من كجزء

 ستو امل الرفيع الفريق مون، كي  بان املتحدة، لألمم العام األمنأنشأ  ،2016 عام يف أنه إىل شريت إذو ( 9)
 تنفيذ :من كال    دعمتو  رأةامل على تؤثر اليت احملددة االقتصادية القضايا ملعاجلة للمرأة االقتصادي التمكنب املعين

 .هاءوعدها بأن ال ترتك أحدا  وراو  ،2030 عام أعمال جدول
 131الـ  الدويل الربملاين االحتاد مجعية أقرهتا اليت العامة للمناقشة اخلتامية الوثيقة أن اعتبارها يف تضع وإذ( 10)

 التغيري وأن اء،والنس الرجال من كل  مسؤولية هو ،املرأة ضد العنف وإهناء اجلندرية املساواة حتقيق أن إىل تشري
 .الالنمة اإلجراءات اختاذ على القدرة لديها وطنية وهيئات ،ا  قوي ا  مؤسسي ا  إطار  :يتطلب الفعال

 الدخل يف اةاملساو  نيادة على يساعد الرمسية التمويل مؤسسات إىل الوصول أن اعتبارها يف تضع وإذ( 11)
 األعمال، ادةري وتسهيل الطوارئ، حلاالت الناس تعرض من واحلد العمل، فرص وتوليد والنساء، الرجال بن

 طويل ومتوسط األجل وأنشطة التخطيط.اإلدخار  أنشطة من كل  وتشجيع
 ونقل قدراتال بناء باإلضافة إىل والدولية، احمللية املالية املوارد تعبئة أنعلى  جديد من ؤكدت وإذ( 12)

 والسلع ،األساسية خلدماتا توفري يف حيويا   ورا  ستلعب مجيعها د ،مواتية بشروط النامية البلدان إىل التكنولوجيا
 .ملاليةااحلواالت  أو التكلفة منخفضة املالية والتحويالت ،العامة

 تشريعاهتا فيكيوت املرأة متكنحول  الدويل لقانونبدعم ا ا  قوي ا  التزام الربملاناتلد   بأن تعرتف وإذ( 13)
 .لذلك وفقا   الوطنية
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بالتوافق  للتنمية ركا  حم بوصفها للمرأة املايل اإلشراك احتضان يف الربملانات دور ه جيب تصورأنعلى  ؤكدت( 14)

 :للتنمية املستدامة 2030 عام أعمال جدول ومع ،والوطنية الدولية لقواننمع ا
 تركز اليت والدولية الوطنية العامة واالسرتاتيجيات السياسات وضع لتعزيز الربملانات دعوت .1

 الكامل إشراكها ومنع املرأة ضد متيز اليت ،والثقافية القانونية احلواجز على القضاء على
 .البلدان ميعجل املالية النظم يف

 واجملتمع قليممن اال كل  على املفروضة والقيود االحتياجات على حتديد الربملانات حتث .2
ة والذي سيسمح مبعاجل مفصلة، معلومات على بناء كامل    تشخيص   إجراء خالل من

حد  ومن املنظور اجلندري على وفقا  لظروفها اخلاصة التحدي، هلذا اجلذرية األسباب
 .سواء

من  تزيد ليتا والسياسات القانونية األطر تبين إىل السياسية واألحزاب الربملانات تدعو .3
 اجلندري واملنظور اخلصوص، وجه على للمرأة واإلشراك املايل عام، بشكل اإلشراك املايل

 .املالية السياسات مجيع يف
 باخلدمات املرتبطة تواخلربا املعارف من االستفادة إىل هتدف تعليمية برامج تنفيذ تقرتح .4

 .اجلديدة والتكنولوجيات املالية
 املعلومات اليت التكنولوجي املكثف االستخدام يف املرأة إشراك تعزيز من الربملانات تطلب .5

 الرقمية، يةاملال اخلدمات إىل املرأة وصول لتسهيل واسع نطاق على إليها الوصول ميكن
 لكرتونيةاإل والنقود الرقمية، املدفوعات نظم إنشاء مثل املبتكرة املبادرات ومتكن

 .النقالة اهلواتف من خالل احلسابات إىل والوصول
 املنتجات ظة منحمف على تصميم والبنوك اخلاصة الشركات تشجيع إىل الربملانات تدعو .6

 .جيدة ادخار عادات لتطوير للنساء حوافز توفر اليت اجلذابة املالية
 البنك ثلم الدولية، املالية املؤسسات مع تعاون عالقات تطوير إىل الربملانات تدعو .7

 .للمرأة املايل اإلشراك تعزيز إىل هتدف اليت الربامج لتنفيذ الدويل،
 الجنان كوذل املدين واجملتمع احلكومات مع الشراكات تعزيزعلى  الربملانات تشجع .8

 .خاصة   لنساءإىل ا بالنسبة الرقمي واملايل،اإلشراك 



                                                
            

 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
                                                                2017يناير/ كانون الثاين  30      

 

لالحتاد الربملاين الدويل 136العامة الـ اجلمعية   
2017أبريل/ نيسان  5 -1 –بنغالدش  –دكا   

2017 
 للنساء الفقريات، ايلامل اإلشراك لتسهيل وحمددة متميزة طريقة تطوير على الربملانين حتث .9

  التدريبباإلضافة إىل االئتمان، على احلصول إمكانيةن  لديه أن ضمان ينبغياللوايت 
 .يف جمال األعمال واجملال املايل

 أجل من يةالرمس القروض حيصلن بشكل مستمر على النساء أن لضمان الربملانات تدعو .10
 .العامل أحناء مجيع يف األعمال سيدات ومتكن ،اجلندرية الفجوة سد

 املوارد إىل لوصولا يف احلق للمرأة تقدم اليت اإلصالحات لتشجيع الربملانات وبقوة حتث .11
 ة.متحيز  غري أساس على املالية واخلدمات االقتصادية

 على واحلفاظ فتتاحا تكاليف من للحد اخلاص املصريف القطاع لتشجيع الربملانين تدعو .12
 .للمرأة حمددة الحتياجات وفقا   مالية منتجات  ولتصميم ،التوفري حساب

 شراك املايلالدفاع عن اإل تأييد أجل من املسؤولية تحملب والربملانات احلكومات تنصح .13
 .للتنمية حمركا بوصفها للمرأة
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the SDGs, in particular on the financial inclusion  

of women as a driver of development 
 

Draft resolution submitted by the co-Rapporteurs 
Mr. N.K. Premachandran (India) and Ms. G. Cuevas (Mexico) 

 
 
 The 136

th
 Assembly of the Inter-Parliamentary Union, 

 
(1) Reaffirming that sustainable development refers to the idea of development 
that meets the needs of the present, without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs,  
 
(2) Expressing satisfaction that the 2030 Agenda for Sustainable Development is 
based on a holistic approach to sustainable development with a reasonably balanced 
emphasis on economic growth, social development and environmental protection, 
 
(3) Accepting that one challenge of implementing the Sustainable Development 
Goals (SDGs) is to make sure that developmental processes are more inclusive and 
broad-based, allow wide participation from all segments of society, and are equally 
beneficial to all, 
 
(4) Acknowledging that another challenge of implementing the SDGs is to 
ensure effective delivery of public services by strict monitoring, regular evaluation and 
restructuring of public services, all of which will depend on the availability of basic 
infrastructure support, both in rural and urban areas,   
 
(5) Also acknowledging that eradicating poverty in all its forms is an 
indispensable requirement for sustainable development, and that to this end, sustainable, 
inclusive and equitable economic growth, as well as empowering the poor through 
education and skills development must all be promoted, 
 
(6) Further acknowledging that women's financial inclusion is an engine of 
development that fights poverty, reduces inequalities, and improves children's health, 
nutrition and schooling, 
 
(7) Underscoring that, according to the Global Findex of the World Bank, 
women are 15 per cent less likely than men to have a bank account, and nearly 50 per 
cent of women across the world do not have a bank account, 
 
(8) Considering that the 2030 Agenda and its 17 SDGs recognize the 
importance of financial inclusion as part of eradicating poverty and achieving well-being 
for all, 
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(9) Recalling that in 2016, the UN Secretary-General, Ban Ki-moon, established the 
High-Level Panel on Women’s Economic Empowerment to address the specific economic issues 
that affect women and to support both the implementation of the 2030 Agenda and its promise to 
leave no one behind,  
 
(10) Bearing in mind that the Outcome Document of the General Debate endorsed by the 
131

st
 IPU Assembly points out that achieving gender equality and ending violence against women 

is the responsibility of both men and women, and that effective change requires both a strong 
institutional framework and national bodies with the power to take action,  
 
(11) Mindful that access to formal financing institutions helps to increase the equality of 
income between men and women, generate employment, reduce people's vulnerability to 
emergency situations, facilitate entrepreneurship, and foster both medium- and long-term saving 
and planning activities, 
 
(12) Reiterating that mobilizing domestic and international financial resources, as well as 
capacity-building and technology transfer to developing countries on favorable terms will all play a 
vital role in providing essential services, public goods and low-cost money transfers or remittances, 
 
(13) Recognizing that parliaments have a strong obligation to champion international law 
on the empowerment of women and adapt their national legislation accordingly, 
 
(14) Underscoring that the role of parliaments in embracing the financial inclusion of 
women as a driver of development should be conceived in accordance with international and 
national laws and with the 2030 Agenda,  
 

1. Invites parliaments to promote the development of national and international public 
policies and strategies that focus on eliminating the legal and cultural barriers which 
discriminate against women and prevent their full inclusion in the financial systems of 
each of all countries; 

 
2. Urges parliaments to identify the needs and limitations of each region and society by 

making a complete diagnosis based on disaggregated information, which will allow the 
root causes of this challenge to be addressed, both according to its particular 
circumstances and from a gender perspective; 

 
3. Calls on parliaments and political parties to adopt legal frameworks and policies that 

increase financial inclusion in general, the financial inclusion of women in particular, 
and gender perspectives in all financial policies; 

 
4. Proposes the implementation of educational programmes aimed at capitalizing on the 

knowledge and expertise associated with financial services and new technologies; 
 
5. Requests parliaments to promote the inclusion of women in the extensive use of 

widely accessible information technologies that facilitate women's access to digital 
financial services, and enable innovative initiatives such as establishing digital 
payment systems, electronic money and access to accounts via mobile telephony; 

 
6. Calls on parliaments to encourage private companies and banks to design a portfolio 

of attractive financial products that provide incentives for women to develop good 
savings habits; 

 
7. Invites parliaments to develop cooperative links with international financial institutions, 

such as the World Bank, for the implementation of programmes aimed at promoting 
the financial inclusion of women; 

 
8. Encourages parliaments to promote partnerships with governments and civil society 

so as to accomplish financial and digital inclusion, especially for women;  
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9. Urges parliamentarians to develop a distinct and specific method to facilitate the 

financial inclusion of poor women, which should ensure that they have access to 
credit, as well as to financial and business training; 

 
10. Calls on parliaments to ensure that women have continued access to formal credit in 

order to close the gender gap and empower women entrepreneurs worldwide; 
 
11. Strongly urges parliaments to encourage reforms that offer women the right to access 

economic resources and financial services on an unbiased basis; 
 
12. Calls on parliamentarians to encourage the private banking sector to reduce the costs 

of opening and maintaining a savings account and to design financial products tailored 
to women’s specific needs; 

 
13. Advises governments and parliaments to assume responsibility for championing the 

financial inclusion of women as a driver of development. 
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