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Dünya Bankası Grubu Cinsiyet Stratejisine Doğru  
 
Dünya Bankası Grubu bu yılın sonlarına doğru nihai hale getirilerek İcra Direktörleri Kurulu 
tarafından görüşülmesi beklenen yeni bir cinsiyet stratejisi hazırlıyor. Stratejinin geliştirilmesi 
aşamasında Nisan 2015 ortası ile Temmuz 2015 ortası arasında dünya genelindeki paydaşlar 
ile istişareler yapılacaktır. İstişare planını görmek için lütfen tıklayınız. 
 
Strateji dünyada ve Dünya Bankası Grubu’nda yaşanan temel değişiklikleri yansıtacak ve 
cinsiyet uçurumlarını kapatmak için nelerin işe yaradığına ilişkin biriken kanıtlara cevap 
verecek şekilde geliştirilmektedir. Dünya Bankası’nın 2001 yılında kabul edilen önceki cinsiyet 
stratejisi cinsiyet eşitliğini kalkınmanın etkililiği ile ilgili bir konu olarak  vurguluyordu ve 
cinsiyet konusunun Banka’nın politika diyaloguna, analitik çalışmalarına ve operasyonlarına 
dahil etmenin temellerini ortaya koyuyordu. Cinsiyet eşitliği ile ilgili olarak yenilenen strateji 
Dünya Bankası Grubu’nun yoksulluğun kalıcı bir şekilde azaltılmasını ve paylaşılan refahı 
sağlamada kilit bir yol olarak cinsiyet eşitliğini sağlamada müşteri ülkeleri ve şirketleri nasıl 
destekleyebileceğini ele alacaktır. Müşteri ülkelerde ve çalışmalarımızda kilit cinsiyet 
farklılıklarını kapatacak ve kadınların söz hakkını ve temsil gücünü arttıracak sonuçlar üzerinde 
daha güçlü bir vurgu sağlayacak işlevsel bir strateji öngörmekteyiz. 
 
8 Nisan tarihinde İcra Direktörleri Kurulu tarafından görüşülen bir Kavram Notu yeni cinsiyet 
stratejisinin çerçevesini ortaya koymakta ve istişare sürecinde gerçekleştirilecek olan 
tartışmaların temelini sunmaktadır. Strateji kamu ve özel sektörün ekonomik fırsatlar 
bakımından yoksul kadınların ve erkeklerin karşı karşıya olduğu farklı kısıtları azaltmak ve 
kadınları ve kızları tam potansiyellerini kullanabilmeleri için yetkinleştirmek  için 
izletebilecekleri uygulamaya dönük yaklaşımlar üzerinde odaklanarak ve geçmişteki 
başarımları esas alarak cinsiyet eşitliği çıtasını daha da yukarı çıkarmayı amaçlıyor. Kadınları 
ve kızları geri planda tutan kısıtların ortadan kaldırılması ve denkleme yetişkin ve genç 
erkeklerin de dahil edilmesi yoksullukla mücadelede ve paylaşılan refahı teşvik etmede 
oyunun gidişatını değiştirecek bir adım olacaktır.  
 
2015 Nisan ortası ile Temmuz ortası arasında gerçekleştirilecek olan istişareler yoluyla, 
paydaşların ülke ve bölge perspektifleri, küresel ölçekte çıkarılan dersler ve kilit cinsiyet 
uçurumlarını kapatmaya yönelik iyi uygulamalar hakkındaki girdilerini almayı amaçlıyoruz. 
 
Girdilerinizi bizimle paylaşmak için lütfen tıklayınız. Cinsiyet uçurumlarının kapatılmasına 
yardımcı olan çözüm ve yaklaşımlara ilişkin örnekleri ve örnek incelemelerini 
genderconsultations@worldbankgroup.org adresine gönderebilirsiniz.  
 
STRATEJİ GELİŞTİRME TAKVİMİ  
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https://consultations.worldbank.org/Data/hub/files/consultation-template/update-world-bank-group-gender-strategy-consultationsopenconsultationtemplate/materials/wbg_gender_strategy_consultation_plan_apr8_2015.pdf
https://consultations.worldbank.org/Data/hub/files/consultation-template/update-world-bank-group-gender-strategy-consultationsopenconsultationtemplate/materials/wbg_gender_strategy_concept_note_april_8_2015_final.pdf
http://consultations.worldbank.org/survey/online-consultations-towards-renewed-world-bank-group-gender-strategy-2016-2021
mailto:genderconsultations@worldbankgroup.org


İSTİŞARE SÜRECİ  
İstişare süreci ülke tabanlı yüz yüze görüşmeler ve bu çok dilli online platform yoluyla 
paydaşların katkılarını almayı amaçlamaktadır. Spesifik bireyler, gruplar ve taraflardan oluşan 
çeşitli paydaş  gruplarından katkı sağlamaları istenecektir ve süreç katkıda bulunmak isteyen 
tüm taraflara açık olacaktır. Yüz yüze görüşmeler ile ilgili bilgiler, tarihlerin teyit 
edilmesinden sonra duyurulacaktır. Toplantı gerçekleştirildikten sonra toplantı gündemi, 
katılımcı listesi ve geri bildirim özetleri yayınlanacaktır. Paydaşlar isterlerse katkılarını burayı 
tıklayarak online olarak da iletebilirler. 
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