
ما الهدف هنا؟

تحقيق املساواة بني الجنسني وتمكني 
النساء والفتيات.

ملاذا؟

والفتيات نصف سكان  النساء  تمثل 
إمكانياته  نصف  وبالتايل  العالم، 
بني  املساواة  انعدام  أن  غري  أيضا. 
كل  يف  اليوم  قائما  يزال  ال  الجنسني 
التقدم  ركود  إىل  يؤدي  مما  مكان، 

االجتماعي.

 143 كان   ،2014 عام  من  واعتبارا 
الرجل  بني  املساواة  ضمنت  قد  بلدا 
هناك  أن  غري  دساتريها،  يف  واملرأة 
الخطوة  هذه  تتخذ  لم  أخر  بلدا   52

حتى اآلن.

ماذا يحدث إذا لم تُكفل 
املساواة بني الجنسني؟

الذي  املساواة  انعدام  يبدأ  أن  يمكن 
تواجهه الفتيات منذ لحظة ميالدهن، 
حياتهن.  طوال  معهن  ويستمر 
الفتيات  تُحرم  البلدان،  بعض  ويف 
الصحية  الرعاية  عىل  الحصول  من 
إىل  يؤدي  مما  السليمة،  التغذية  أو 

ارتفاع معدل الوفيات بينهن.

مرحلة  إىل  الفتيات  دخول  ومع 
بني  الفوارق  تتسع  املراهقة، 
األطفال عىل  زواج  ويؤثر  الجنسني. 
الفتيات أكثر بكثري من الفتيان. وعىل 
 15 قرابة  تتزوج  العاملي،  الصعيد 
عرشة  الثامنة  سن  دون  فتاة  مليون 
كل سنة - أي 000 37 فتاة كل يوم.

 يف املتوسط،
 ال تزال املرأة

يف سوق العمل، 
عىل املستوى 

العاملي، تكسب 
أقل مما يكسبه 

 الرجل بنسبة

24 يف املائة

املساواة بني الجنسني:

ملاذا هي مهمة؟
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عىل  أيضا  املبكر  الزواج  ويؤثر 
تعليم الفتيات. فثلث البلدان النامية 
بني  املساواة  تحقق  لم  تقريبا 
ويف  االبتدائي.  التعليم  يف  الجنسني 
الكربى  الصحراء  جنوب  أفريقيا 
تزال  ال  آسيا،  وغرب  وأوقيانوسيا 
تحول  حواجز  تواجهن  الفتيات 
االبتدائي  بالتعليم  التحاقهن  دون 

والثانوي عىل حد سواء.

كيف يؤثر انعدام املساواة 
بني الجنسني عىل النساء؟

إىل  التعليم  من  الحرمان  يُرتجم 
املهارات  اكتساب  فرص  انعدام 
ومحدودية الفرص يف سوق العمل.

أمر  والفتيات  النساء  وتمكني 
رضوري لتوسيع النمو االقتصادي 
ومن  االجتماعية.  التنمية  وتعزيز 
شأن مشاركة النساء بصورة كاملة 
نقاطا  تضيف  أن  العمل  قوة  يف 
مئوية ملعظم معدالت النمو الوطني 
— تصل إىل عرش نقاط أو أكثر يف 

كثري من الحاالت.

هل هناك أي تحديات أخرى تتصل 
باملساواة بني الجنسني؟

العالم،  أنحاء  جميع  ففي  نعم. 
النساء  من  املائة  يف   35 تتعرض 
من  الجنيس  و/أو  البدني  للعنف 
الجنيس  للعنف  أو  العشري،  جانب 

من جانب غري العشري.

مليون   133 بـ  يقدر  ما  وهناك 
من  لشكل  تعرضن  وامرأة  فتاة 
األعضاء  تشويه/استئصال  أشكال 
يف  بلدا   2٩ يف  لإلناث  التناسلية 
حيث  األوسط،  والرشق  أفريقيا 
تشيع هذه املمارسة الضارة بشدة، 
مع ما يُقرتن بها من ارتفاع مخاطر 
والعدوى  طويلة،  لفرتة  النزيف 

املناعة  نقص  فريوس  ذلك  يف  (بما 
الوالدة،  ومضاعفات  البرشية) 

والعقم، واملوت.

ولكن، ملاذا يجب 
أن أهتم بمسألة 

املساواة الجنسني؟

أسايس  حق  الجنسني  بني  املساواة 
النظر  بغض  اإلنسان  حقوق  من 
عن املكان الذي تعيش فيه. وتعزيز 
بالغ  أمر  الجنسني  بني  املساواة 
املجتمع  مجاالت  لجميع  األهمية 
إىل  الفقر  من  الحد  من  السليم، 
والفتيان  الفتيات  صحة  تعزيز 

وتعليمهم ورفاهيتهم.

واالستثمار يف برامج تعليم الفتيات 
ورفع سن زواجهن يمكن أن يحقق 
كل  مقابل  دوالرات   5 يبلغ  عائدا 
دوالر يجري إنفاقه. أما االستثمار 
املدرة  األنشطة  تحسني  برامج  يف 
يحقق  أن  فيمكن  للمرأة،  للدخل 
كل  مقابل  دوالرات   7 يبلغ  عائدا 

دوالر يجري إنفاقه.

ما الذي يمكننا القيام به 
إلصالح هذه املشكالت؟

االستمرار  يمكنك  فتاة،  كنت  إذا 
تمكني  عىل  واملساعدة  املدرسة،  يف 
اليشء،  نفس  عمل  عىل  زميالتك 
والنضال من أجل حقك يف الحصول 
الجنسية  الصحة  خدمات  عىل 

واإلنجابية.

التصدي  يمكنك  امرأة،  كنت  وإذا 
واالرتباطات  الالواعية  للتحيزات 

تشكل  أن  يمكن  التي  الضمنية 
ما  وغالبا  مقصودة،  غري  حواجز 
تكون غري مرئية، يف تكافؤ الفرص.

يمكنك  صبيا،  أو  رجال  كنت  وإذا 
النساء  مع  جنب  إىل  جنبا  العمل 
بني  املساواة  لتحقيق  والفتيات 
صحية  عالقات  وتبني  الجنسني، 

قائمة عىل االحرتام.

التوعية  حمالت  تمويل  ويمكنك 
مثل  الثقافية،  املمارسات  من  للحد 
لإلناث،  التناسلية  األعضاء  تشويه 
التي  الضارة  القوانني  وتغيري 
والفتيات  النساء  حقوق  من  تحد 
كامل  تحقيق  من  وتمنعهن 

إمكاناتهن.

ملعرفة املزيد حول الهدف 5 وغريه 
املستدامة،  التنمية  أهداف  من 

يمكنك زيارة املوقع الشبكي:

http://www.un.org/

sustainabledevelopment 


