
Ціль 5. Забезпечення гендерної рівності, розширення прав і 

можливостей усіх жінок та дівчаток 

Припинення всіх форм дискримінації щодо 

жінок і дівчаток є не лише базовим правом людини, 

воно також має вирішальне значення для 

прискорення сталого розвитку. Неодноразово було 

доведено, що розширення прав і можливостей 

жінок і дівчаток справляє суттєвий позитивний 

вплив у всіх сферах і сприяє економічному 

зростанню та розвитку. 

З 2000 року ґендерна рівність займає 

провідне місце в роботі ПРООН, а також партнерських організацій у системі 

ООН і світової спільноти. Школу зараз відвідують більше дівчаток, ніж  

15 років тому, а у більшості регіонів було досягнуто ґендерного паритету  

в початковій освіті. На сьогодні 41% оплачуваних працівників поза межами 

сільського господарства складають жінки, тоді як  у 1990 році цей показник 

становив 35%. 

Цілі сталого розвитку розвивають ці досягнення з метою гарантованого 

припинення дискримінації по відношенню до жінок і дівчат у всьому світі.  

У деяких регіонах на ринку праці досі існує величезна нерівність, а жінки 

позбавлені рівного доступу до робочих місць. Сексуальне насильство  

та експлуатація, нерівноправний розподіл неоплачуваного догляду за дітьми  

та домашньої роботи, а також дискримінація на державній службі досі 

залишаються величезними перешкодами. 

Надання жінкам рівних прав на економічні ресурси, такі як земля  

і власність, є життєво важливими завданнями в контексті реалізації цієї цілі.  

Не менше значення має забезпечення загального доступу до охорони 

сексуального і репродуктивного здоров’я. На сьогоднішній день державні 

посади обіймають більше жінок, ніж будь-коли раніше, проте заохочення 

жінок-лідерів сприятиме зміцненню політики і законодавства для посилення 

ґендерної рівності.   

Завдання для досягнення цілі: 

5.1 Повсюдно ліквідувати всі форми дискримінації щодо всіх жінок  

і дівчаток 

5.2 Ліквідувати всі форми насильства щодо всіх жінок і дівчаток  

у публічній і приватній сферах, включаючи торгівлю людьми, сексуальну та 

інші форми експлуатації 



5.3 Ліквідувати всі шкідливі види практики, такі як дитячі, ранні  

та примусові шлюби й операції, що калічать, на жіночих статевих органах 

5.4 Визнавати і цінувати неоплачувану працю з догляду й роботу  

з ведення домашнього господарства, надаючи комунальні послуги, 

інфраструктуру та системи соціального захисту і заохочуючи принцип спільної 

відповідальності у веденні господарства і в сім’ї, з урахуванням національних 

умов 

5.5 Забезпечити всебічну і реальну участь жінок і рівні для них 

можливості для лідерства на всіх рівнях прийняття рішень у політичному, 

економічному та суспільному житті 

5.6 Забезпечити загальний доступ до послуг у галузі охорони 

сексуального і репродуктивного здоров’я та до реалізації репродуктивних прав 

відповідно до Програми дій Міжнародної конференції з народонаселення  

і розвитку, Пекінської платформи дій та підсумкових документів конференцій  

з розгляду перебігу їх виконання 

5.a Провести реформи з метою надання жінкам рівних прав  

на економічні ресурси, а також доступу до володіння і розпорядження землею 

та іншими формами власності, фінансових послуг, успадкованого майна  

та природних ресурсів відповідно до національних законів 

5.b Активніше використовувати високоефективні технології, зокрема 

інформаційно-комунікаційні технології, для сприяння розширенню прав  

та можливостей жінок 

5.c Приймати й удосконалювати розумні стратегії та обов’язкові для 

дотримання закони з метою заохочення гендерної рівності та розширення прав  

і можливостей усіх жінок і дівчаток на всіх рівнях 


