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  جلنة وضع املرأة
  الدورة اخلامسة واخلمسون

  ٢٠١١مارس / آذار٤ -فرباير / شباط٢٢
  من جدول األعمال ) ب (٣البند 

ــدورة        ــاملرأة وال ــين ب ــع املع ــاملي الراب ــؤمتر الع ــائج امل ــة نت متابع
املـرأة  ”الثالثة والعشرين للجمعية العامة املعنونــــة       االستثنائية

جلنـسني والتنميـة والـســـالم يف      املساواة بـني ا    :٢٠٠٠عـــام  
القــضايا واالجتاهــات الناشــئة    : “والعــشرين  القــرن احلــادي 
ــدة يف تنــاول القــضايا الــيت متــس وضــع املــرأة    والنــهج اجلدي

        املرأة والرجل املساواة بني أو
  املساواة بني اجلنسني والتنمية املستدامة    

  
  ةموجز املنسق    

نــة وضــع املــرأة حلقــة نقــاش تفاعليــة للنظــر يف   ، عقــدت جل٢٠١١مــارس / آذار١يف   - ١
ويشكل موجز املنسق هـذا مـسامهة   . “املساواة بني اجلنسني والتنمية املستدامة  ”املسألة الناشئة   

يف العملية التحضريية ملؤمتر األمم املتحـدة للتنميـة املـستدامة، املقـرر عقـده يف ريـو دي جـانريو               
االقتـصاد املراعـي للبيئـة      ) أ: (موضوعني رئيسيني، مها  ويركز املؤمتر على    . ٢٠١٢مايو  /يف أيار 

  .اإلطار املؤسسي للتنمية املستدامة) ب(يف سياق التنمية املستدامة؛ 
وشـارك يف احللقـة كـل       . وتولت تنسيق املناقشة السيدة لييسا سو، نائبة رئـيس اللجنـة            - ٢

نفيذيـة ملـؤمتر األمـم املتحـدة        الـسيدة هنرييتـا إليزابـث تومـسون، املنـسقة الت          : من اآلتية أمسـاؤهم   
 فرينانـديز، املـديرة بالنيابـة للمنظمـة النـسائية للبيئـة          -للتنمية املستدامة؛ والسيدة مونيـك إسـيد        
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والتنميــة؛ والــسيد روبــرت فريلنــغ، املــدير التنفيــذي لــصندوق اســتخدام الطاقــة الكهربائيــة         
  .املدن الصحية يف بريوالشمسية لإلضاءة؛ والسيدة ألبينا رويز، مؤسسة ورئيسة فريق 

ورغم أن أمهية املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة للتنمية املـستدامة قـد ترسـخت منـذ                   - ٣
 وجـدول  )١(أمد بعيد يف االلتزامـات احلكوميـة الدوليـة، مثـل إعـالن ريـو بـشأن البيئـة والتنميـة                    

أكثـر فـأكثر أن     ، أصـبح مـن الواضـح        ني بـيج  )٤( ومنهاج عمل  )٣(، وإعالن )٢(٢١أعمال القرن   
  .مسامهات املرأة يف التنمية املستدامة ليست مقيمة أو مستخدمة بالقدر الكايف

ويوفر املؤمتر فرصة غري مسبوقة لتقييم التقدم احملرز يف تنفيـذ االتفاقـات الدوليـة بـشأن                - ٤
ــد الثغــرات وجتديــ       ــستدامة، وحتدي ــة امل ــرأة يف ســياق التنمي ــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني امل د امل

االلتزامات بالعمل من خالل عمليات وأطـر مؤسـسية وآليـات متويـل للتنميـة املـستدامة تراعـي             
وميكــن .  املــرأة يف عمليــة اختــاذ القــرار علــى مجيــع املــستوياتكاالعتبــارات اجلنــسانية، وبإشــرا

ــة       ــساعد يف هــذه العملي ــة املــستدامة أن ي ــسان إزاء التنمي ــائم علــى حقــوق اإلن ــق هنــج ق . لتطبي
 اإلطـار الـالزم ملـساءلة الـدول عـن      )٥(اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    وتوفر

  .التقدم احملرز
واألدوار اليت ميكن أن تضطلع هبا النـساء يف جمـاالت املـشاركة واختـاذ القـرار واإلدارة                  - ٥

ــة         ــستويات احمللي ــا علــى امل ــستدامة وإدارهت ــة امل ــة لعمليــات التنمي ــة حيوي ــسم بأمهي  والوطنيــة تت
وتوصـلت دراسـات استقـصائية    . والدولية، حيث ميكن للنساء أن يشكلن عوامل فعالـة للتغـيري        

أُجريت يف بلدان متقدمة النمو إىل أن املرأة، نتيجـة ألسـلوب احليـاة وأمنـاط االسـتهالك، تبـدو                    
ك مؤشـرات   وهنـا . أكثر انشغاال بالبيئة وأكثر إحساسا باملسؤولية إزاء حتقيق التنميـة املـستدامة           

زعن إىل التحلي أكثر مبساءلة النفس كمستهلكات، ويـزداد احتمـال قيـامهن          ـعلى أن النساء ين   
  .  يستخدمن وسائط النقل العامة أكثر من الرجالنبتدوير املنتجات، وأهن

__________ 
، اجمللـد األول،  ١٩٩٢يونيـه  /حزيـران  ١٤‐٣تقرير مـؤمتر األمـم املتحـدة للبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانريو،                 )١(  

، ١، القــرار  ) والتــصويب E.93.I.8رقــم املبيــع    ، املتحــدة األمــممنــشورات   (القــرارات الــيت اختــذها املــؤمتر   
  .األول املرفق

  .ملرفق الثايناملرجع نفسه، ا  )٢(  
منـشورات األمـم املتحـدة،       (١٩٩٥سـبتمرب   /أيلـول  ١٥‐٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعـين بـاملرأة، بـيجني،             )٣(  

  .، املرفق األول١، الفصل األول، القرار )E.96.IV.13رقم املبيع 
  .املرجع نفسه، املرفق الثاين  )٤(  
  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩ ، اجمللدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٥(  
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وينبغــي اختــاذ تــدابري لكفالــة مــشاركة املــرأة مــشاركة كاملــة يف النقــاش بــشأن التنميــة   - ٦
دم االجتماعي ومحاية البيئة وإدارهتا، يف جمـاالت منـها تـصميم تـدابري التكيـف                االقتصادية والتق 

ووفقــا ملــا ورد يف تقريــر صــدر مــؤخرا عــن   . وختفيــف اآلثــار وتنفيــذها اســتجابة لــتغري املنــاخ  
القطــاع اخلــاص، فــإن الــشركات الــيت هبــا متثيــل أكــرب للنــساء علــى مــستوى جمــالس اإلدارات    

ــا أو ــادة أعــداد    مــستويات اإلدارة العلي  هــي أيــضا أفــضل الــشركات أداء، ممــا يــشري إىل أن زي
النساء يف املواقع القيادية ومواقع اختاذ القرار من املمكن أن حتقق مزيـدا مـن التنـوع يف احللـول         

وتـساعد العمليـات التحـضريية      .  ومـسامهات فعالـة أكثـر يف التنميـة املـستدامة           “املراعية للبيئة ”
ــشمل مــستخدمني هنــائ   ــيت ت ــا ال ــساء والرجــال علــى مــستويي األســر    -يني للتكنولوجي  مــن الن

 يف كفالة تطوير التكنولوجيات هبدف املسامهة يف حتقيـق املـساواة            -املعيشية واجملتمعات احمللية    
ومع ذلك، فـإن افتقـار النـساء للمـوارد، مـن قبيـل األراضـي وامليـاه               . بني اجلنسني ومتكني املرأة   
ة التكلفة،  أو وصوهلن احملـدود إليهـا، يعيـق مـشاركتهن الكاملـة يف                النظيفة والطاقة غري الباهظ   

وقـد ثبتـت    . االقتصاد املراعي للبيئة، وجيعلهن عرضة ملخاطر أكرب يف أوقات الكوارث الطبيعية          
ــسائية مــع        ــدة إلشــراك املنظمــات الن ــديات مفي ــصفتها منت ــابر األطــراف ب ــسمى مبن ــا ي ــدة م فائ

  .ى على الصعيدين الوطين والدويل على السواءاحلكومات واجلهات املعنية األخر
ويتــسم وصــول النــساء والبنــات إىل فــرص التعلــيم والتــدريب وتنميــة القــدرات بأمهيــة   - ٧

وميكــن للــدعم احلكــومي احملــدد األهــداف أن  . أساســية لتمكينــهن وحتــسني أســباب معيــشتهن 
صـة يف جمـاالت مـن قبيـل         يكفل توفري فرص متساوية للنساء والبنات يف التعليم والتـدريب، خا          
ــن الرجــال واألوالد       ــا ع ــل فرصــهن فيه ــيت تق ــا ال ــم والتكنولوجي ــساء   . العل ــك للن ــيتيح ذل وس

االضطالع بدور أقوى يف جمال البحث والتطـوير، يف جمـال التكنولوجيـات الـسليمة بيئيـا علـى               
ــال  ــبيل املث ــدوائر        . س ــع ال ــاون م ــوات، بالتع ــدورها أن تتخــذ خط ــات ب ــى احلكوم ــتعني عل وي

ــة معاجلــة        ا ــدريس بغي ــواد الت ــة وم ــاهج التعليمي ــصميم املن ــادة ت ــدين، إلع ــة واجملتمــع امل ألكادميي
التحــديات واألخطــار البيئيــة الراهنــة الــيت يفرضــها تغــري املنــاخ وتأثريهــا املتفــاوت علــى النــساء 

ــساء والبنــات ومهــاراهتن     . والرجــال ــز معــارف الن ــدريب املهــين أن يــساعد يف تعزي وميكــن للت
ولن تـسهم   . ن يف تركيب التكنولوجيات والنظم املراعية للبيئة واستخدامها وإصالحها        وقدراهت

ــة وحــسب،         ــة الكامل ــساء يف إجيــاد العمــل الكــرمي والعمال ــرص الن ــز ف ــارات يف تعزي تلــك امله
ويـشكل التمويـل البـالغ الـصغر أداة         . ستفتح أمامهن أيضا فرصا جديـدة لتنظـيم املـشاريع          وإمنا

 املرأة اقتصاديا، خاصة إذا صـحبته خطـة منـو مـصممة للحيلولـة دون وقـوع                  هامة لزيادة متكني  
وســيتطلب ذلــك حتــسني آليــات تقيــيم . النــساء يف أمنــاط الــديون الــيت تــصعب الــسيطرة عليهــا 

  .أحكام التمويل البالغ الصغر ورصدها وتقييمها
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ول علـى    بليون نسمة يف العامل خارج شبكات الكهرباء بدون احلـص          ١,٦ويعيش حنو     - ٨
ــائي  ــداد الكهرب ــسيا يف      . اإلم ــة خاصــة، حتــديا رئي ــاطق الريفي ــة، يف املن ــار للطاق ــشكل االفتق وي

 باليني مـن البـشر علـى الـنريان          ٣وعلى سبيل املثال، يعتمد أكثر من       . جوانب حياة الناس   كل
املفتوحــة ومواقــد الطــبخ التقليديــة الــيت تــستخدم الوقــود األحيــائي، حيــث تقــع مــسؤولية مجــع 

ــد يقــضون عــددا مــن        حطــ ــذين ق ــال ال ــساء واألطف ــى الن ــسية عل ــصفة رئي ــالزم ب ــود ال ب الوق
وال تـسهم االسـتثمارات يف الطاقـة    . الساعات يوميا لتلبية حاجات أسرهم املعيشية مـن الطاقـة        

النظيفة وغري الباهظة الثمن، من قبيل الطاقـة الشمـسية، يف تـوفري الوقـت الـذي حتتاجـه النـساء                     
ــضا حتقيــق      والبنــات لتلقــي ا  ــا تعــزز أي ــدرة للــدخل وحــسب، وإمن ــشطة امل ــام باألن ــيم والقي لتعل

  .األهداف اإلمنائية لأللفية وتساعد يف التصدي لتحديات تغري املناخ
ــة         - ٩ ــدان الناميـ ــو والبلـ ــة النمـ ــدان املتقدمـ ــسية يف البلـ ــة الشمـ ــتعمال الطاقـ ــد اسـ  ويتزايـ

خــالل العقــدين املاضــيني مــع “ زليةـنظــم الطاقــة الشمــسية املنــ” وقــد ازداد عــدد الــسواء علــى
ويف بعـض البلـدان، اضـطلع القطـاع اخلـاص بـدور             . اخنفاض تكاليف التكنولوجيا ذات الـصلة     

. تعزيــز االســتثمارات يف جمــال الطاقــة الشمــسية وغريهــا مــن مــصادر الطاقــة املتجــددة   هــام يف
ادر الطاقـة النظيفـة؛ وقـد    بلدان النامية لالنتقال مباشرة حنو استخدام مص      أمام ال والفرصة متاحة   

بّينت األحباث أن توسيع الشبكة حبيث تشمل املناطق الريفية والنائيـة يف البلـدان الناميـة ليـست          
 واسـتخدامها مكلـف   ضـجيجها مـزعج  فمحركات الديزل   . فعالة من حيث التكلفة وال عملية     

ويف .  خيـارا مـستداماً    كونتعلى املدى الطويل، كما أهنا تساهم يف تغري املناخ، وبالتايل قد ال             
حـــني تتطلـــب الطاقـــة الشمـــسية اســـتثمارات أوليـــة مباشـــرة يف األلـــواح الشمـــسية املكلفـــة،   

اســتخدامها قــد يكــون حــال قــابال للتطبيــق وأكثــر فعاليــة مــن حيــث التكلفــة علــى املــدى   فــإن
 يف تغطيـة    واجملتمعات احمللية املعيشية   البالغة الصغر أن تساعد األسر       اتالئتمان ل الطويل؛ وميكن 
خدمت وتبني التجربـة أن الطاقـة الشمـسية قـد اسـتُ           .  يف األلواح الشمسية   الفوريةاالستثمارات  

كمــا أتاحــت ســبل الوصــول إىل  بالطاقــة ملنــازل واملــدارس واملراكــز الــصحية  مــداد ابفعاليــة إل
فـنظم ضـخ امليـاه      : واسُتخدمت أيـضاً لـضخ امليـاه وتنقيتـها        . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

ــادة اإلنتــاج       ــالتنقيط قــد ســاعدت علــى زي الــيت تعمــل بالطاقــة الشمــسية واملــستخدمة للــري ب
تجاريـة الـيت تـضطلع      ملشاريع ال النمو   فرصالالزراعي يف اجلمعيات التعاونية النسائية، وأتاحت       

 .الغذائي ومتكني املرأة اقتصادياسهم يف تعزيز األمن مما أهبا النساء، 

ــو           - ١٠ ــة النم ــدان املتقدم ــديا يف البل ــأمون حت ــال وم ــى حنــو فع ــات عل ــشكل إدارة النفاي وت
 مليــون نــسمة يكــسبون ٢٠ حنــوفعلــى الــصعيد العــاملي، هنــاك . والبلــدان الناميــة علــى الــسواء

ظـروف غـري صـحية يف القطـاع         ظـل   غالبا يف   حيث يعملون    النفايات الصلبة،    عيشهم من مجع  
ويف بعض البلدان، ُبذلت جهـود لالعتـراف هبـذا العمـل وإضـفاء الطـابع الرمسـي                  . غري النظامي 
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عليــه مــن خــالل إنــشاء شــبكات للــضمان االجتمــاعي جلــامعي النفايــات، وإتاحــة الفــرص هلــم 
ــى   ــروض، للحــصول عل ــن  واالق ــتفادة م ــرس ــدوير    ف ــادة الت ــدريب يف إدارة إع ــيم والت ص التعل

ــدهم مب واحلــصول علــى رخــص يف هــذا اجملــال   ــل   ، وكــذلك تزوي ــسالمة الالزمــة، مث عــدات ال
ويف كثري من البلدان حيـث مل تكـن النفايـات ُتجمـع، ال سـيما                . القفازات واألقنعة واملركبات  

ة هـذا التحـدي إىل فـرص مـدرّ          بتحويـل  النـساء والرجـال   قامـت   يف األحياء الفقـرية واملتخلفـة،       
املــواد كمــا اســُتخدمت خدمت النفايــات لتوليــد الكهربــاء، وويف بعــض البلــدان، اســُت. للــدخل

وُوضـعت بـرامج    . املعاد تـدويرها إلنتـاج األحذيـة واحلقائـب وغريهـا مـن الـسلع االسـتهالكية                
 ،ستوى البلـديات  ن على م  واملوظفيستفيد منها   تدريب على التعامل مع إدارة النفايات الصلبة ل       

 .  إعادة التدويريف جمالويف بعض البلدان أُتيحت للسكان عموماً برامج تدريب 

ة، إن اتــسع ئــن املبــادرات النــسائية اجملتمعيــة والــشعبية يف االقتــصاد املراعــي للبي  مكــاإب  - ١١
ــا، اإلســهام   ــدر كــبري  نطاقه ــستدامة بق ــة امل ــك ويتطلــب . يف التنمي ــسائي  ذل ــادرات الن ــز املب ة تعزي

ــة     باســتمرار مــ ــة والبيئي ن خــالل تعزيــز فــرص املــرأة يف احلــصول علــى املــوارد االقتــصادية واملالي
وينبغـي ربـط املبـادرات اجملتمعيـة النـسائية      . ، وتوسيع نطاق تأثري تلك املبـادرات     )األرض مثال ك(

شــــاملة ومتعــــددة  ودعمهــــا خبطــــط وطنيــــة وأطــــر للــــسياسات وامليزانيــــات تتــــسم بأهنــــا        
 .اركيةوتش القطاعات

ضــعت جمموعــة متنوعــة مــن اآلليــات املؤســسية واألحكــام التــشريعية واخلطــط   وقــد ُو  - ١٢
غــري . والــسياسات والــربامج الراميــة إىل تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني وحتقيــق التنميــة املــستدامة   

 لـذلك،   عدان قضيتني شاملتني منفصلتني، ونتيجـة     املساواة بني اجلنسني ومحاية البيئة غالباً ما تُ        أن
آليـات التغذيـة املرتـدة الـيت تـربط          ال  مل يتم إيالء االهتمام الكايف ألوجه التآزر والترابط بينـهما و          

 معاجلتـها علـى املـستوى املؤسـسي التوصـل           تنبغـي وتشمل بعض التحديات الرئيسية اليت      . بينهما
ــة مــشاركة املــرأة يف االقتــصاد امل    راعــي للبيئــة، إىل فهــم مــشترك بــني الوكــاالت احلكوميــة ألمهي

اخلـدمات،  ذات الـصلة ب االت اجملـ ومعاجلة تأثري املصاحل اخلاصة يف بعض املوارد البيئيـة الرئيـسية و           
 .ضــمان الــشفافية يف عمليــات املــشتريات العامــة تــدابري تــشمل، علــى ســبيل املثــال،  مــن خــالل 

نميـة املـستدامة     فرصة لتكثيف اجلهود الراميـة إىل تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني والت               ذلكويشكل  
زيــادة علــى حنــو متكامــل وشــامل وذلــك لتيــسري حتقيــق منــو اقتــصادي أكثــر اســتدامة ومشــوالً و   

 .اإلنسان رفاه

ونظراً لكون اإلرادة السياسية تشكل عـامالً رئيـسياً للنجـاح، يـتعني علـى احلكومـات                   - ١٣
ــر االقتــــصادية   ــذ األطــ ــاد وتنفيــ ــادرة يف اعتمــ ــام املبــ ــذ زمــ ــة - أن تأخــ ــسياسات القانونيــ  والــ

 إطـار يكـون فيـه اجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص                ضمن واالستراتيجيات والربامج املراعية للبيئة،   
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يف  وحتتاج هذه األطر إىل دعم من خالل وضع أحكام مالية طويلة األجل، مبـا             . شريكني مهمني 
تـساعد    أن نـساين وميكـن للميزنـة املراعيـة للمنظـور اجل        . ذلك عن طريق املساعدة اإلمنائية الرمسية     

 وتعزيـز حتقيـق نتـائج توزيعيـة         ،ضمان ختصيص املزيد مـن املـوارد علـى حنـو منـصف وفعـال              على  
وينبغـي اسـتخدام البيانـات واملؤشـرات املـصنفة حـسب نـوع              . تشجع على املساواة بني اجلنسني    

تمـع  وتـضطلع منظومـة األمـم املتحـدة واجمل        . اجلنس لتمكني احلكومات من اختاذ قرارات مستنرية      
ــدور هــام يف إتاحــة الفرصــة      ــة والقطــاع اخلــاص ب ــام احلاملــدين واألوســاط األكادميي كومــات  أم

الالزمـة  لالطالع على البيانات واملعلومـات والبحـوث والـدروس املـستفادة واملمارسـات اجليـدة                
ُيــسترشد هبــا لتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني يف إطــار اقتــصاد مــراعٍ للبيئــة يف ســياق التنميــة  لكــي 

 اتفاق بشأن جمموعة وعلى الصعيد العاملي، مثة حاجة للتوصل إىل      . املستدامة والقضاء على الفقر   
أساسية من املؤشرات املتعلقة بالتنمية املـستدامة والنمـو االقتـصادي الـيت تقـيس مـدى املـساواة                   

 .بني اجلنسني ومتكني املرأة ومشاركتها

دور الرئيـسي الـذي تـضطلع بـه احلكومـات           املناقـشة إىل الـ    منسقة  ويف اخلتام، أشارت      - ١٤
قتـصادية  االطـط   عـدم تـسليم اخل    إن  : وسلطت الضوء علـى مـا يلـي       . يف حتقيق التنمية املستدامة   

وجود روابط بني املساواة بـني اجلنـسني والنمـو االقتـصادي           بلسياسات وامليزانية   اوطنية وأطر   ال
حيـد مـن فـرص البلـدان      مـن شـأنه أن   ، أمـر    نفيـذها املـرأة يف ت   ها  إشـراك عـدم   واحلد من الفقر، و   

ــة املــستدامة    يف ــق التنمي ــة    ميكــن لو. املــضي باجتــاه حتقي ــساء يف املناصــب القيادي ــادة عــدد الن زي
. ومناصب صـنع القـرار أن يـؤدي إىل مزيـد مـن التنـوع يف احللـول التكنولوجيـة املراعيـة للبيئـة              

الطاقـة النظيفـة وامليـاه والـصرف        مثـل    التحتيـة املـستدامة،      ا أن زيادة االسـتثمارات يف الـبىن       كم
الصحي، ميكن أن تسهم يف تعزيز الـتمكني االقتـصادي للمـرأة واحلـد مـن اخنراطهـا يف أعمـال                    

 .غري مدفوعة األجر
  

  التوصيات املنبثقة عن املناقشة    
كفالة مـشاركة املـرأة بـشكل فعـال يف العمليـات التحـضريية الـيت تـسبق انعقـاد مـؤمتر                        •  

  تنمية املستدامةاألمم املتحدة لل
بــني احلكومــات واجملتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص فيمــا تــشجيع احلــوارات التــشاركية   •  

مـن أجـل   تراعـي املـساواة بـني اجلنـسني     وأطـر للميزانيـة   وضع وتنفيـذ سياسـات      بشأن  
  حتقيق التنمية املستدامة

 ضــمن كاملــةقــضايا املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة ومــشاركتها الإدراج كفالــة   •  
   البيئيةاملتعلقة بالقضايااالتفاقيات الدولية 
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  احلق يف احلصول على الطاقةبتعيني مقرر خاص معين   •  
حتديد الفرص املتاحة للمرأة لتحويل املمارسات املراعية للبيئة إىل فرص جتارية مرحبـة،               •  

  لعامليوحصر املمارسات اجليدة اليت ميكن تكرارها وتوسيع نطاقها على الصعيد ا
إجــراء تقيــيم لفــرص املــرأة ومــشاركتها يف االقتــصاد املراعــي للبيئــة يف ســياق التنميــة      •  

  املستدامة والقضاء على الفقر
تعزيز التعاون الـدويل وزيـادة مـشاركة العاملـات يف محايـة وتوثيـق التنـوع البيولـوجي،                     •  

 حتقيــــق  يف الرشــــيدســــتهالكاالالتوعيــــة علــــى الــــصعيد العــــاملي بــــدور   جمــــال ويف
  .املستدامة التنمية

  


