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  االستدامة بحث
  للمرأة؟بالنسبة ماذا تعني االستدامة 

وتعمق األزمة ات الدائرة الصراعوتصاعد العنف و التطرف أصبحت النساء أكثر تضررا وضعفا نتیجة ازدیاد حدة
التي  الكوارث الطبیعیة وآثار تغیر المناخ حدوث وانعدام األمن الغذائي و أسعار المواد الغذائیة والطاقةتقلب االقتصادیة و

 الذي لھوالتمییز السافر  كثر مظاھر اإلجحافأشكل عدم المساواة بین الجنسین توزیادة عدم المساواة. أدت بدورھا إلى 
الوضع االجتماعي واالقتصادي والموقع الجغرافي والعرق والطائفة والعرق  أشكال أخرى منھا التمییز على أساس

  الحیاة. فيلفتیات وللنساء ل وتحد كل ھذه األشكال من التمییز الفرص المتاحةوالجنس أو اإلعاقة 
  

ویكون  الضحایا بإعداد ر الصراعالبا ما یقاس أثالنساء والفتیات والفتیان والرجال. وغا بشكل مختلف على الصراع یؤثر
قد ال نستطیع ل امثفعلى سبیل ال والفتیاتذلك على النساء ك أثار لھذه الصراعات توجد معظمھم من الرجال والفتیان. ولكن

بسبب النزوح المخاطر المتزایدة  الكثیر من تواجھ النساء والفتیاتفلعنف القائم على نوع الجنس على الفور. تحدید أثار ا
منھا على المھام المتعلقة بالرعایة زیادة في . كما أنھا تواجھ لھن والدعم البنیة األمنیة وعدم توفیر الحمایة الكافیةوانھیار 

من أكثر في المائة  80قرابة النساء واألطفال مثل ی توفیر الغذاء والمیاه والرعایة للمرضى. وعالوة على ذلك سبیل المثال
  .   في جمیع أنحاء العالم ات الدائرةالنزاعنتیجة  الجئ ونازح ملیون 42من 

  
ویزداد عدد القتلى من النساء عن . وبعدھا الطبیعیة أثناء الكوارث من الرجال النساء والفتیات ھن أكثر عرضة للخطر

النساء ددا أكبر من عمثل الجفاف والفیضانات والعواصف  الطبیعیة الكوارثفتقتل الكوارث الطبیعیة.  الرجال من جراء
أنھ عند ندرة الطعام یتم إعطاء كمیات اقل من  تشیر الدراسات إلىو .في المجتمعات بین الجنسین المساواةانعدام  بسبب

 أكثر عرضةو البنات  في جھود عملیات اإلغاثة.معاملة تفضیلیة بعموما  الفتیات وعلى العكس یتمتع األوالد الطعام إلي
 القسري الزواج إليضطر الفتیات تفي حاالت الكوارث الصراع قد و.  إلنھاء تعلیمھن وسحبھن من المدارس عن األوالد 

  أثناء الكوارث الطبیعیة.  الجنسي واالستغاللاالغتصاب وبوجھ عام تزداد حاالت  –االعتداء الجنسي  المعاناة منأو 
  

من الرجال في الحصول  نصیباأقل ھن في المائة أقل من الرجال و 24في المتوسط  النساءوعلى الصعید العالمي تكسب 
. ولكن في جمیع على مدي الحیاة فوارق الكبیرة في الدخل بین المرأة والرجلوجود ال یتضح فيعلى معاش تقاعدي. وھذا 

في الرعایة غیر المدفوعة والعمل المنزلي یزداد العبء على النساء في المتوسط ف - المناطق تعمل النساء أكثر من الرجال 
 نالنساء یعملیتضح أن ن الرجال، وإذا تم الجمع بین العمل المأجور وغیر المأجور ع مرتین ونصف على األقل بنسبة

حیث بشكل كبیر بین البلدان  ھذه األعباءمشاركة المرأة في وتختلف لساعات أطول من الرجل في جمیع البلدان تقریبا. 
المیاه والصرف الصحي والطاقة والصحة ورعایة األطفال ورعایة  العامة مثللخدمات ل توفیر البلدانمدى  یختلف

  على الخیارات المتعلقة بتوظیف المرأة.سلبا  رعایة المرضى وكبار السن فتؤثر. على السواءالمسنین 
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عنھا في  النامیة وال تظھر شدة التأثر في البلدانالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة للمرأة.  على والتقشفات األزموتؤثر 

  في البلدان وفي اإلنفاق الحكومي على الخدمات االجتماعیة والمنافع في أوروبا.  استقطاعاتھناك  فكانت البلدان األخرى.
االجتماعیة  الرعایةالتوسع في برامج ت دعم الغذاء والوقود والكھرباء والنقل وھدد االستقطاعات على تالنامیة أثر

  الناشئة.
ملیار شخص إلى الكھرباء  1.3 فیفتقر قرابة .من الضروریاتستثمارات في الكھرباء والبنیة التحتیة للطاقة الاوتعد 

ملیار شخص على الوقود الصلب ألغراض الطھي والتدفئة.  3األساسیة إلضاءة منازلھم، في حین یعتمد ما یقرب من 
. لتوفیر الوقودجمع الحطب والفحم وروث الحیوانات ومخلفات المحاصیل في عملیات تنفق النساء والفتیات ساعات طویلة 

حرق الكتلة الحیویة ھي السبب الرئیسي لتلوث الھواء في األماكن المغلقة التقلیدیة للطبخ التي تعمل من خالل مواقد وتعد ال
بطبیعتھ  العمل غیر مدفوع األجر یحد  إلى ان ھذاباإلضافة  ھذامالیین حالة سنویا،  4أكثر من  وفاة عن المسئولةوھي 

الحكومات بحاجة إلى االستثمار في البنیة ووالتعلیم والترفیھ.  لمدفوع األجرا لعمللللنساء والفتیات  المتاح من الوقت
 والتخفیف من أعباء) ومواقد الطبخ الصحیةالتحتیة والخدمات األساسیة (المیاه والصرف الصحي والصحة والكھرباء 

  .یةلترفیھالوقت لألنشطة اإلنتاجیة وا للمرأة وتوفیر الرعایة غیر مدفوعة األجر والعمل المنزلي 
  

الحصول على  منملیار شخص  في توفیر الخدمات العامة األساسیة ، فال یستطیع قرابة وعلى الرغم من إحراز تقدم كبیر
من تم جمعھا أو یمیاه األمطار التي من  أو محمیة أو من عیون ماءبشكل جید  أبار محمیةمن صالحة للشرب سواء میاه 
بلیون شخص یفتقرون إلى مرافق الصرف الصحي مثل المراحیض ودورات المیاه  2.5أكثر من فال یزال الصنبور. میاه 

االستخدام من  شخص ملیون 700ویعاني . المراحیض ذات الحفر العمیقة الجیدة التھویةسماد أو التي تستخدم البقایا ك
. وباإلضافة إلى لھن خصوصیة واألمانالتوفر نظرا لعدم  تخص النساء والفتیات باألكثر وھي مشكلة للمرافقالمشترك 

ویجبر الكثیر  والتي تصون لھا كراماتھن الحیضمشاكل في اتباع الطریقة الصحیة في تنظیف النساء والفتیات  تواجھذلك 
 وكل ھذه العواملوما شابھ ذلك.  أوراق الجرائد أومثل الخرق أو  للتنظیف غیر صحیةطرق على استخدام  من النساء

زیادة النشاط اإلنتاجي في المیاه  سیساھم توفیرالعمل. وبالتالي الفتیات في المدارس والمرأة في مكان أمام  اتشكل عقبت
  المدارس.في الفتیات  في مواظبةللمرأة وكذلك 

  
بدني  ال سواء للعنف  تتعرضن في جمیع أنحاء العالم  النساءمن  المائة في خمسة وثالثین وحسب بعض الدراسات ثمة 

نوع العنف الجسدي أمن النساء عانین من بعض  % 70 تشیر إلي أنولكن بعض الدراسات الوطنیة  .جنسيالعنف للأو 
من النساء في االتحاد األوروبي إلي ممارسات جنسیة  %70إلي  %40. وتتعرض ما بین نحیاتھفترة  أو الجنسي في 

كال التحرش الجنسي في أماكن عملھن وعالوة غیر مرغوب فیھا وعنف جسدي وتحرشات لفظیة أو ما شابھ ذلك من أش
من العدد المقدر  % 55 في عملیات االتجار بالبشر قرابة النساء والفتیات تشكل نسبھ استغالل المالیین منعلى ذلك 

على االستغالل  أجبرن ھؤالء النساءمن  % 98في أعمال السخرة في جمیع أنحاء العالم و  تعمل ملیون امرأة 20.9ب
  الجنسي.

  
. عدم المساواة بین الجنسین على ومؤشر جلي للعمل الالئق صارخ انتھاك في مكان العمل ضد المرأة العنفویشكل 

 النضالیقع و في المجتمعات.واستخدام العنف ضد المرأة  بین الجنسین التمییز وجود على صارخ مثال ھو التعدینو
  والنساء. كل من الرجال على عاتقالجنسین بیم بین ال الظلم ھذاللتصدي إلى مثل  المستمر
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). فعجز (اإلیدزوھناك ارتباط بین شیوع العنف وشیوع فیروس نقص المناعة البشریة/متالزمة نقص المناعة المكتسب 

الذي ال تریده مرتبطان ارتباطاً وثیقاً المرأة عن التفاوض لتحقیق األمان في العالقات الجنسیة وعجزھا عن رفض الجنس 
ھناك  المناعة المكتسب (اإلیدز).وعلى الصعید العالميبارتفاع معدل انتشار فیروس نقص المناعة البشریة/متالزمة نقص 

فیروس نقص  مع نّ عشْ یَ  اتالبالغ في المائة من جمیع 50 أو وس نقص المناعة البشریةفیر مع تتعایش ملیون امرأة 16
 للوفاة بین انالرئیسی انالسبب ھما اإلیدز / فیروس نقص المناعة البشریة أن منظمة الصحة العالمیة وتؤكد. المناعة البشریة

تحقیق مبدأ  أھمیةعلى  الوطنیة حمالتھا في متزایدةالحكومات بصورة  وتشدد النامیة. في البلدان النساء في سن اإلنجاب
   فیروس نقص المناعة البشریة. لمكافحةالمساواة بین الجنسین 

  
 ھمومسؤولیات ھمحقوقھم وأدوار على المجتمعیةاالختالفات البیولوجیة بین المرأة والرجل وكذلك االختالفات وتؤثر 

بالضرورة انھا ال تتمتع  إال الرجلالمرأة تمیل الى العیش أطول من على الرغم من أن و. وصحتھم ومكانتھم في المجتمع
عدم السیطرة على الموارد وعبء الرعایة غیر مدفوعة األجر والعمل المنزلي والعنف ویؤثر . الحیاة أكثر في رفاھیةب

صحتھا احتیاجات والمرأة بحاجة بشكل خاص إلي توعیتھا وتلبیة صحة المرأة.  سلبیا علىالقائم على نوع الجنس 
المعلومات عن المخاطر اإلنجابیة والحصول على وسائل منع الحمل الحدیثة واإلجھاض اآلمن إذا لزم ب وتزویدھااإلنجابیة 

ما ویتم إعطاء الرجال معاملة تفضیلیة فی ال تقدر التقدیر الالئق ھااالحتیاجات الصحیة للمرأة ألن حیات تھملقد واألمر. 
  رد الصحیة.تخصیص المواب یتعلق

  
 والرعایةظروف العمل اآلمنة وأن توفر لھا  الئق یجب أن تحصل على عمل بأجرتحقیق حقوق المرأة في العمل ول

في البلدان  الرسميالعمل غیر ویسود العمالة في العالم. سوق لبي ھذه المعاییر في أجزاء كبیرة من تُ االجتماعیة. ولكن ال 
أكثر عرضة للعیش في فقر. فضال عن ذلك فإن عدم المساواة بین  ھذه العمالة ھيأن  یعني ھذاو ویصبح القاعدة النامیة

و ھم من النساء والفتیات.  الجوعى المزمنینفي المائة من  60ویقدر أن  -الجوع في الفقر والسبب الرئیسي  يالجنسین ھ
ھى عمالة كبرى وشرق وجنوب شرق آسیا جنوب آسیا وأفریقیا جنوب الصحراء ال من العمالة فيفي المائة  75أكثر من 

أو لدیھم رعایة اجتماعیة  االجتماعیة بنظام الرعایةثالثة وسبعون في المائة من سكان العالم وال یتمتع . غیر منتظمة
  من النساء. ومعظم ھذه النسبة ھى. جزئیة

  
یھیمنون  ھم الذین أن الرجالداخل العمالة غیر المنتظمة  ویعني التسلسل الھرمي للوظائف القائم على أساس نوع الجنس

، في حین أن المرأة ھي أعلى التسلسل الھرميفي وھى الوظائف التي تكون فضل أجرا األحمایة واألكثر وظائف ال على
األعمال  ویتضح ھذا التمییز في. أسفل التسلسل الھرميوذات األجور األدنى في األقل حمایة وظائف ال تمثیال في أكثر 

ویجمع جمع النفایات تعمل النساء في نشاط  وعلى سبیل المثال عوائدھا قلیلةفي أنشطة  العملإلى  الحرة، فتمیل النساء
  أقل قیمة. والكرتون وھما النساء البالستیكتجمع  بینما الخردة المعدنیة،مثل قیمة  األعلى النفایاتالرجال عادة 
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االستعانة بمصادر خارجیة والستعانة بمصادر خارجیة. ابین العمل الرسمي وغیر الرسمي خاصة نتیجة  الفواصلتختفي 

في و والتنظیف وأعمال الرعایة. خدمات تقدیم الطعام مثل  حیث تقوم النساء ببعض األعمالھو أمر شائع في الصناعات 
العمالة غیر  و تزایدتنمطیة. الغیر القیاسیة أو غیر  بالعمالةالعمالة غیر الرسمیة  إلي المناطق المتقدمة غالبا ما یشار

النساء ثلثي وتشكل صادیة. األزمة االقت بدایة في االرتفاع منذ وأخذت والتنمیة الرسمیة في دول منظمة التعاون االقتصادي
على وجھ  مشكلة وفي جمیع أشكالھ مشكلة لجمیع العمال  ویعد العمل غیر المنتظم. إلزامیةبعقود مؤقتة  العمالة التي تعمل

  بالنسبة للنساء. الخصوص
  
وسوء  العنف والقضاء على ظروف العمل، وتحسین العمل غیر الرسمي منالعائد  زیادة إلى السیاسات یجب أن تھدفو

 الصحیة أنظمة الرعایة في شكل التي تمنحاالجتماعیة  الرعایة ویجب أن توفر لھم. تلك العمالة التي یواجھھا المعاملة
بعض   واجھھاتالخاصة التي  المخاطران تؤخذ و تلك العمالة أنظمة الصحة المھنیة وینبغي أن تشمل. والمعاشات التقاعدیة

  االعتبار. بعین وغیرھاالعاملین في المنازل و النفایات جامعيالعمالة مثل 
  

أعمال من  محدودة خیارات أمامالمرأة  تضعو التمییز الوظیفي السائدة في المجتمعات بین الجنسین الصور النمطیةوتغذي 
في  التسلسل الھرميالعلیا في تؤخذ الوظائف  وغالبا ما. فھذه األعمال ال تنل التقدیر الالئق، وبالتالي االخاصة بھ الرعایة

دون حراك في السلم المرأة  تبقيو الذكور قوة وھو ما یعزز والتحرش الجنسي المضایقات و العنف من خالل مكان العمل
على  ھامخاوف ولم تؤخذ دائما النقاباتللمرأة مكانا كبیرا في  كنتلم و. تقلیدیةالغیر  وظائفال دون الصعود إلى أو الوظیفي

 من جانب كل مناالعتراف بھا و اإسماع صوتھ النضال من أجلالمرأة على عاتقھا مواصلة  حملت وھكذا محمل الجد.
  أنفسھم.النقابات العمالیة أرباب العمل و

  
 المخاوفإلى  التصدي بصورة كافیة ضمانإلى  السیاسات وتنفیذھا تصمیم في النسائیةإشراك المنظمات یھدف و

وثمة  .واالستدامة التنمیة البشریة لمساھمة فيھاما ل عامال المساواة بین الجنسین ستكون وبالتالي بین الجنسین. المتواجدة
والغني  والمرأة الرجلوبین  الفئات االجتماعیة بینالمساواة  عوامل تشكل عقبات أمام التنمیة منھا على سبیل المثال عدم

  .أكثر قوةالمجتمعات جعل و االقتصادیات دعمعلى  الجنسینالفوارق بین  الحد منوسیحقق . والفقیر
 


