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عىل الرغم من هيمنة أهداف التنمية املستدامة التي وضعتها األمم املتحدة عىل جداول أعامل معظم الدول
األطراف ،فإن زعامء تلك الدول يتطلعون إىل كيفية إحداث تغيريات واسعة النطاق يف عدة مجاالت حاسمة
للتنمية ،يشمل ذلك الحد من معدالت الفقر وتحقيق األمن الغذايئ واملايئ ومكافحة تغري املناخ والحفاظ عىل
التنوع البيولوجي .إن تخصيص االهتامم واملوارد يف خضم كافة هذه األولويات ليس باملهمة السهلة؛ حيث
سيلزم إيجاد مستوى عال من تكامل السياسات ،األمر الذي سيتطلب إجراء الكثري من املفاضالت العسرية
وسيؤدي إىل صعوبة صنع القرار .إذا كان صانعو السياسات يرغبون حقا يف إحراز تقدم رسيع نحو تحقيق
أهداف متعددة ،فقد يكون من الحكمة البدء بالهدف رقم  :5املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة .تبني مرا ًرا
وتكرا ًرا ويف مختلف القطاعات وعىل جميع مستويات التنفيذ أن أخذ وجهات نظر املرأة واحتياجاتها وقدراتها
يف االعتبار عند تصميم االستجابات الخاصة بالتحديات اإلمنائية يؤدي إىل حلول أكرث فعالية وأطول أم ًدا.
ترتكز الحلول اإلمنائية بصورة متزايدة عىل العلم والتكنولوجيا ،كام يُعد العلم هو املولد الرئييس للمعرفة
الالزمة ملساعدة ص ّناع السياسة عىل فهم نطاق وحجم املشكلة وتعقب التقدم املحرز نحو تحقيق األهداف؛
فضل عن دوره يف إيجاد أدوات وتقنيات أكرث فعالية من شأنها التعجيل من وترية التقدم ،العلم عا ًدة هو
ً
املحرك الرئييس لالقتصاد القوي .هذا وعىل الرغم من تنامي الوعي برضورة أن تتسم املنهجيات القامئة عىل
العلم بالتعددية التخصصية واملشاركة ومراعاة الفروق االجتامعية والثقافية املحلية إال أن قضية الجنسانية
الزالت ال تتلقى القدر املناسب من واالهتامم .تتفاوت درجة تأثر املرأة والرجل بقضايا التنمية ،وعىل الرغم
من ذلك فإن وجهات نظر املرأة واحتياجاتها غال ًبا ما تكون غائبة عن عملية التنمية بد ًءا من مرحلة تحديد
وصول إىل التنفيذ.
ً
األولويات وحتى التخطيط
يف هذا الكتيب ،سوف تجد أمثلة عن البعد الجنساين يف ستة من مجاالت التنمية أال وهي :التعليم والقوى
العاملة؛ والزراعة واألمن الغذايئ؛ والتغري املناخي والكوارث؛ واملياه و الرصف الصحي؛ والطاقة؛ والنقل .ونأمل
أن يكون مفي ًدا يف توضيح أن قضية الجنسانية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالجوانب املختلفة للتنمية  -وأنه لن يتحقق
تقدم مستدام إال من خالل تطبيق منظور جنساين عىل كامل مشهد التحديات العاملية .
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تغري املناخ

يُعد تغري املناخ بال أدىن شك تحديًا عامليًا يتصدر النقاشات
السياسية الدولية إال أنه قلّام يُلتفت إىل جوانبه الجنسانية ،حيث
ال يؤثر هذا التغري عىل الرجال والنساء بالطريقة ذاتها وتتباين
فضل عن اختالف األدوار املنوطة
ردود فعل واستجابة كل نوع لهً ،
بكل نوع للتعامل مع اآلثار املرتتبة عليه .ومن املعلوم أن التغري
املناخي يؤدي إىل اتساع أوجه التباين االقتصادي واالجتامعي
القائم بالفعل1؛ ولكن مع التخطيط والربمجة القامئة عىل
الوعي باملنظور الجنساين ،فإن العمل عىل الحد من آثار التغري
املناخي قد ميتلك القدرة عىل متكني املرأة داخل املجتمعات
املحلية وجعلها من عوامل التغيري اإليجايب بني الجنسني.
املنظور الجنساين يف عملية التكيف مع تغري املناخ والحد من
آثاره
إن األدوار املنوطة بالنساء يف األرس واملجتمعات تضعهم يف
صميم عملية التكيف مع تغري املناخ والحد من آثاره ،حيث
عاد ًة ما تُكلف النساء والفتيات مبهمة توفري الغذاء لألرس وجمع
حطب الوقود واملياه ،وهي موارد تتزايد صعوبة العثور عليها
نتيجة لآلثار املرتتبة عىل تغري املناخ مام يعني أن النساء قد
يُجربن عىل قضاء املزيد من الوقت بعي ًدا عن التعليم أو أي من
األنشطة اإلنتاجية االقتصادية األخرى .3وتنشط النساء أيضً ا
يف الزراعة والحراجة ،وقد توصلن يف الكثري من األماكن إىل
أفكار واسرتاتيجيات للتكيف مع التغري املناخي استنادا إىل معرفتهن بالبيئات املحلية وأنواع الرتبة وأساليب الزراعة واإلنتاج؛
إال أنهن غالبا ما يفتقرن إىل سلطة ُصنع القرار داخل منازلهن ومجتمعاتهن املحلية ،وهو ما يعود يف غالب األمر إىل حقيقة
أنهن ال ميتلكن هذه األرايض ،للقيام بتغيريات واسعة النطاق يف املامرسات الزراعية أو تلك املتعلقة بالحراجة أو العمل عىل اتباع
تباين اآلثار املرتتبة عىل تغري املناخ وفقًا للنوع الجنساين
تتأثر النساء بشكل غري متكافئ بآثار تغري املناخ ،مثل الجفاف
والفيضانات وتغري أمناط الطقس ونقص الغذاء واملياه ،ويُعزى ذلك
يرتفع معدل فقدان النساء
واألطفال لحياتهم يف الكوارث الطبيعية بدرجة كبرية إىل كونهن يشكلن أغلبية الفقراء وسكان الريف يف العامل
باإلضافة إىل أن قدرتهن عىل التنقل تقل عا ًدة عن قدرة الرجال كام أن
إىل  14ضعفًا.
فرصهن يف الوصول إىل املعلومات واملوارد تقل أيضً ا عن فرص الرجال.
هذا وقد تتسبب األعراف االجتامعية الثقافية أيضا يف حرمان النساء
املصدرGTZ, 2010 :
من اكتساب املعلومات واملهارات الالزمة لتجنب املخاطر أو الهروب
منها (مثل السباحة وتسلق األشجار للهروب من ارتفاع مستويات املياه) ،كام أن قواعد اللباس املفروضة عليهن قد تحد من قدرتهن
عىل الحركة والتنقل يف أوقات الكوارث شأنه يف ذلك شأن مسؤوليتهن نحو األطفال الصغار الذين ال يستطيعون السباحة أو الركض،4
ويضاف إىل جميع ما سبق أن النساء أكرث عرضة لإلصابة باألذى يف أعقاب الكوارث الكربى حيث أنهن يف العادة ال ميتلكن أو يستطعن
الوصول إىل اليابسة أو أي موارد الزمة الستعادتهن لعافيتهن .2يف بعض السيناريوهات أيضً ا ميكن أن يتعرض الرجال إىل الحرمان نتيجة
لبعض املفاهيم الثقافية التي تكافئ استقالل الرجال فعىل سبيل املثال قد تحث هذه املفاهيم الرجال عىل عدم طلب العون يف أوقات
فضل عن كونهم أكرث عرضة للمخاطر أثناء الكوارث نتيجة لطبيعة أعاملهم.
األزماتً ،
2

اآلثار اإليجابية لسياسة تغري املناخ عىل نوع الجنس
ينبغي عدم اقتصار السياسات واإلسرتاتيجيات التي تتناول األبعاد الجنسانية يف قضية تغري املناخ عىل كيفية مساهمة النساء يف الحد
من آثار تغري املناخ بل يجب أن متتد لتشمل كيف ميكن للنساء االستفادة من تنفيذ هذه اإلسرتاتيجيات .تُ ثل الربامج التي تعمل عىل
تحويل املعرفة التي متتلكها النساء بالفعل أو األنشطة التي يقمن بها إىل أصول اقتصادية قابلة لالستمرار  -مثل الزراعة الحرجية والدفع
مقابل خدمات النظم اإليكولوجية وتبادل حقوق إطالق االنبعاثات  -إحدى وسائل تحقيق هذا الهدف كام أن تدريب النساء عىل بناء
وتثبيت وصيانة تكنولوجيا الطاقة الشمسية وغريها من مصادر الطاقة املتجددة يُعد وسيلًة أخرى .2كام أن املرأة فعالة للغاية يف حشد
الجهود يف املجتمعات املحلية ،ومن املرجح أن تحقق الربامج التي تقر بقدراتهن يف هذا الصدد من خالل دمجهن يف هيئات صنع القرار
فضل عن اإلسهام يف إضفاء الطابع الرسمي عىل األدوار القيادية للمرأة.
يف املجتمعات املحلية مزي ًدا من النجاح يف تحقيق أهدافها ً
1

الزراعة

عىل الصعيد العاملي ،تعترب املرأة عامالً محوريًا يف مجال اإلنتاج الزراعي؛ فهي تشكل يف املتوسط نسبة  43%من القوى العاملة الزراعية يف
الدول النامية ،كام أنها تُ ثل أكرث من نصف القوة العاملة يف املجال الزراعي يف العديد من الدول ،يشمل ذلك بنغالديش والعديد من دول
رشق أفريقيا  .1من شأن توفري مزيد من الدعم للنساء يف مجال الزراعة  -من خالل رفع مستويات الوعي بأدوارهن وتوفري موارد معينة  -أن
يسهم يف رفع اإلنتاجية العامة وإنتاج األغذية مام يؤدي إىل زيادة دخل األرسة ومكاسبها عىل املستويني الصحي والتعليمي لألطفال والبالغني.1
الحصول عىل املوارد الزراعية
تتباين مسؤوليات املرأة يف الزراعة ،غري أنها تشارك عىل
املرأة واألمان الغذايئ
تعد الحاجة إىل التعامل مع الشواغل املحددة للمرأة يف مجال الزراعة نحو أكرث شيوعا ً يف مجاالت إزالة األعشاب الضارة والحصاد
فضل عن تجهيز الطعام وإعداده؛ كام
أم ًرا حتم ًيا ال سيام مع التزايد املستمر لعدد سكان العامل  -املتوقع واستخدام األسمدة ً
فضل عن التغري أنها غال ًبا ما تكون مسؤولة عن رعاية الحيوانات الداجنة
أن يصل إىل  9.2مليار نسمة بحلول عام ً - 2050
املناخي والضغوط البيئية األخرى التي من شأنها اإلسهام يف انخفاض والحيوانات املدرة للنب .2مع تزايد هجرة الرجال إىل
” نحن نعتقد أن عىل النساء أن يصبحن قوة فعالة و ليس ضحايا املراكز الحرضية للحصول عىل فرص العمل ،ال تزال املرأة
تضطلع بعدد أكرب وتنوع أضخم يف املهام3؛ بيد أنه عىل
ليك يتوصلن إىل تغريات إيجابية يف حياتهن و يف املجتمعات حيث الرغم من أهميتها يف مجال اإلنتاج الزراعي ،فإنها يف كثري
يعشن معدالت املحاصيل وتقليص نصيب الفرد من رقعة األرايض من األحيان ال تحصل عىل املوارد التي تحتاجها لزيادة
الصالحة للزراعة وتنامي صعوبة تلبية االحتياجات الغذائية يف العامل .إنتاجها ،مثل األرض واالئتامن والتكنولوجيا واملعلومات
والتدريب والتعليم .ومن الصعب عىل املرأة أن تتخطى
مرحلة الزراعة عىل مستوى الكفاف إىل املشاركة يف
إنتاج زراعي موجه نحو السوق وأكرث قيمة من الناحية
االقتصادية ،فالحصول عىل األرايض أم ًرا بالغ األهمية ،حيث
أن الحصول عىل االئتامن وحقوق املياه واملوارد األخرى
كثريا ً ما يرتبط ارتباطًا وثيقًا مبلكية األرايض .ومتتلك النساء
يف الدول النامية أقل من  20%من األرايض يف املتوسط 1؛
أما يف أفريقيا فال متلك املرأة سوى  1%من إجاميل األرايض،
كام ال تتلقى سوى  1%من مجموع االئتامنات الزراعية.4
حيث يساهم توفري فرص متساوية للمرأة للحصول عىل
املوارد الزراعية يف زيادة إنتاجها بنسبة ترتاوح بني  20و،30%
مام يساعد عىل تحسني األمن الغذايئ والحد من الجوع يف
العامل بنسبة ترتاوح بني  12و 19%وفقًا للتقديرات الحالية.
املصدرFAO, 2011 :

قضية اإلنتاجية

كشفت دراسات عديدة تتعلق باإلنتاجية الزراعية أن املحاصيل
الذي تجنيها املرأة تقل يف املتوسط بنحو  25%عن محاصيل
الرجال؛ ولكن مؤخرا ً ،أظهرت موجة جديدة من البحوث أن
الجنسانية يف التكنولوجيا الزراعية
“الفجوة اإلنتاجية” بني الجنسني أوشكت عىل التاليش بل أنها
يسهل عىل الرجال استخدام األدوات والخدمات الزراعية بصورة
ُ
تفوق النساء بشكل كبري ،حيث غالبًا ما تكون األدوات املادية قد تكون يف صالح النساء ،3عندما تتاح لهن فرص متساوية
1

ضخمة الحجم أو ثقيلة الوزن للغاية أو غري عملية بالنسبة للمرأة
بصورة يتعذر معها استخدامها بفعالية ،كام أنه قد يكون من غري
املصدرFAO, 2011 :
املقبول ثقاف ًيا استخدام النساء لبعض هذه األدوات أو الخدمات أو
أنها أكرث مالءمة للزراعة واسعة النطاق التي ميارسها الرجال.5،6
كام أن برامج اإلرشاد الزراعي ونرش التكنولوجيا متيل إىل توجيه جهودها يف املقام األول نحو الرجل إذ متثل مشاركة النساء يف هذه
الربامج نسبة ضئيلة للغاية ،قد تتمثل أحد األسباب املؤدية إىل ذلك يف أن موظفي الخدمات اإلرشادية عادة ما يكونون من الذكور،
عىل الرغم من أن الدراسات أظهرت أن النساء يفضلن بل ويستفدن بصورة أكرب من خالل التعلم من النساء األخريات  .5ميكن للجهود
املبذولة لتعميم التحليل الجنساين يف برامج نرش التكنولوجيا الزراعية أن تحسن من معدالت مشاركة املرأة ال سيام يف املناطق الريفية.
متكني املرأة من خالل الزراعة
يف حالة امتالك املرأة القدرة عىل السيطرة املبارشة حيال اإلنتاج الزراعي والدخل املستمد منه ،فإنها غال ًبا
ما يكون لها دورا ً بارزا ً يف القرارات املنزلية والعامة ،بل إنها إذا ما تحلت مبعدالت مرتفعة من الثقة بالنفس
سيم وأن النساء ميلن إىل إعطاء أولوية
واملعرفة واملهارات الق ِّيمة قد تصبح من العنارص القيادية يف مجتمعاتها .ال ً
لتعليم وتغذية األطفال بصورة تفوق الرجال يف هذا الشأن ،مام يؤدي بدوره إىل تحقيق منافع اجتامعية عامة.1
للحصول عىل األرايض ومستلزمات اإلنتاج والخدمات الزراعية.
1

2

املياه والرصف الصحي

تؤدي النساء دو ًرا ها ًما يف توفري املياه واستخدامها وإدارتها يف جميع أنحاء العامل ،إال أن برنامج إدارة املوارد املائية وغريها من
الربامج الدولية للمياه والرصف الصحي عاد ًة ما تفتقر إىل اآلليات الالزمة ملراعاة احتياجات وشواغل النساء فيام يتعلق باملياه ،كام
فضل عن الطرق التي ميكن من خاللها لربامج املياه والرصف
تفتقر إىل التفريق بني الطرق املختلفة الستخدام النساء والرجال للمياه ً
الصحي تعزيز أوجه عدم املساواة القامئة بالفعل بني الجنسني .هناك العديد من العوامل التي تجعل من دمج النساء يف كافة مراحل
إعداد برامج إدارة موارد املياه أم ًرا بالغ األهمية وذلك لضامن فعالية واستدامة هذه الربامج وضامن أمن املياه أيضً ا ،وتشمل هذه
العوامل التغري يف معدالت سقوط األمطار وغريها من أمناط الطقس والنمو املتزايد للسكان يف العامل والتنافسية املتنامية للحصول
عىل املياه يف الدول التي تتحول بشكل رسيع إىل القطاع الصناعي عالو ًة عىل بعض العوامل األخرى.
الجنسانية يف اإلمداد باملياه
وتزن سفينة منوذجية لجمع املياه النساء والفتيات يف العادة هن املسؤوالت عن جمع املياه وهو ما يستهلك الكثري
سيم يف املناطق الريفية ،ومبا أنه ال يوجد مصدر للمياه داخل
يف أفريقيا  40جنيها ( 18كغ) من الوقت والجهد ال ً
املنزل فإن مهمة جمع املياه تقع عىل عاتق النساء يف  64%من األرس ،1ومن ثم فقد
املصدرIFAD, 2007 :
يضطررن إىل السري عىل أقدامهن لعدة ساعات للحصول عىل املياه ،ووفقاً إلحدى
تقديرات األمم املتحدة يُستهلك سنويًا  40مليون ساعة يف مهمة جمع املياه يف الدول
األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكربى .5ال شك أن هذا الوضع ُيثل إجها ًدا بدن ًيا
فضل عن أنه يستهلك الكثري من الوقت الذي من املمكن استغالله يف
كب ًريا للنساء ً
األنشطة األخرى مثل تعليم الفتيات واألنشطة اإلنتاجية للنساء بل وقد ميتد تأثري هذا
الوضع ليشمل تعرضهن ملخاطر العنف يف طريقهن لجمع املياه .2واستنا ًدا إىل ما سبق
يُعد توفري فرص الحصول عىل مياه نظيفة لعدد  783مليون شخص  1من املحرومني
2

الجنسانية يف استخدام املياه
ً
تستخدم النساء املياه بطرق مختلفة مقارنة بالرجال .ت ُعد
النساء املستخدمات الرئيسيات للمياه من أجل األغراض املنزلية
مثل التنظيف وإعداد الطعام والغسيل والحفاظ عىل املرافق
الصحية باإلضافة إىل الزراعة ،بينام ينحرص استخدام الرجال
املياه يف قطاع الزراعة ويشمل ذلك الري وسقي املاشية .عاد ًة
ما تغفل برامج إدارة املياه تلك الصور املتعددة الستخدام النساء
للمياه كام أن املشاركة املحدودة للنساء يف جمعيات مستخدمي
املياه ( )WUAsتعزز من هذا التوجه .2إن دعم مشاركة املرأة
يف برامج إدارة املياه وتوفري فرص تدريبية للوظائف املرتبطة
مبجال املياه واملرافق الصحية ميكن أن يساعد يف ضامن االستجابة
فضل عن توفري فرص اقتصادية إضافية لهن.3
لشواغل املرأة ً

املياه وحقوق األرض
يرتبط وصول النساء إىل املياه يف أماكن كثرية ارتباطًا وثيقًا
بإمكانية الوصول إىل األرض؛ وتستند عا ًدة حقوق استخدام
املياه واملشاركة يف مبادرات إدارة املياه وبرامج التنمية إىل
امتالك األرايض وهو ما يُعد أم ًرا بالغ صعوبة بالنسبة للنساء،
ويؤدي هذا الواقع بصفة خاصة إىل عدم وجود حرية الرأي
للنساء فيام يخص استخدام إمدادات مياه الري التي غال ًبا ما
يكون للنساء تفضيالت مختلفة عن الرجل بشأنها.

أكرث من  35%من سكان العامل
ال يحصلون عىل خدمات
الرصف الصحي املتطورة.

: IFAD, 2007ردصملا
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املصدرWorld Health Organization, 20084 :
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الجنسانية والرصف الصحي
تتسبب األمراض التي تنقلها املياه وغريها من األمراض التي
ميكن الوقاية منها والتي تنترش إثر سوء أوضاع الرصف الصحي
والنظافة الصحية يف وفاة أكرث من  2.2مليون شخص سنويًا،3
وت ُعد النساء الفئة األكرث عرضة لخطر اإلصابة بهذه االمراض
نتيجة لدورهن يف جمع املياه ورعاية املرىض وتشييد وصيانة
وإصالح مرافق الرصف الصحي .بالنسبة للفتيات ،كثريا ً ما يعتمد
حضورهن للمدرسة عقب البلوغ عىل وجود مرافق رصف صحي
ونظافة صحية مناسبة للحيض.

الطاقة

حاسم يف تحقيق النمو والتنمية االقتصادية والتخفيف من حدة الفقر ،وباملثل ،
عامل
ال شك أن الحصول عىل الطاقة ُيثل ً
ً
فإن حلقات الوصل بني الفقر والجنسانية محددة عىل نحو واضح .بيد أن محاوالت إغالق الدائرة بني الطاقة والجنسانية قد
حظيت برتكيز تحلييل ضئيل نسب ًيا ،وأقل اهتام ًما يف املامرسة العملية .كام خلصت دراسة حديثة إىل أن الدول التي تتمتع بقدر
أكرب من فرص الحصول عىل الطاقة لديها بالتبعية قدر أكرب من املساواة بني الجنسني ،بغض النظر عن مستويات الفقر العامة
بهذه الدول .1ولذلك ،مثة حاجة إىل زيادة استكشاف األبعاد الجنسانية للطاقة يف كل من البحوث وعمليات صنع السياسات.
الطاقة املخصصة للنشاط التعليمي واالقتصادي
يف العامل املتقدم ،أدى دخول األجهزة الكهربائية يف حياة املرأة مثل الغساالت وغساالت األطباق إىل إفساح املزيد من الوقت
يف حياتها ،مام سمح لها بالدخول يف نطاق القوى العاملة بأعداد أكرب .وينطبق األمر ذاته عىل العامل النامي  -حيث أن الكهرباء
فضل عن متكينها من املشاركة يف املرشوعات
أدت إىل تقليص الوقت الذي اعتادت املرأة عىل قضائه يف أداء املهام املنزلية ً
متناهية الصغر وغريها من األنشطة االقتصادية .يف املناطق الريفية يف الربازيل ،لوحظ أن الحصول عىل الطاقة وامتالك
غسالة قد ارتبط بزيادة معدالت الدخل لكل من الرجال والنساء بنسب تصل إىل  % 10و  ،% 33وبالطريقة ذاتها أسهم
دخول الكهرباء يف جنوب أفريقيا يف زيادة نسبة عاملة املرأة بواقع  ،9.5%كام يف املناطق الريفية يف نيكاراغوا ،حيث بلغت
نسبة النساء القادرات عىل العمل خارج املنزل  23%يف أعقاب بدء استخدامهن للكهرباء  .1كذلك فإن الطاقة املحسنة تقلص
من حجم وأعباء األعامل املنوطة بالفتيات مام يتيح لهن فرصة الذهاب إىل املدرسة بأعداد أكرب ،ويعزى ذلك جزئيًا إىل أن
اإلضاءة املوثوقة وعالية الكفاءة خالل ساعات املساء تتيح لهن قضاء املزيد من الوقت يف الدراسة أظهرت إحدى الدراسات
الربازيلية أن الفتيات يف املناطق الريفية املزودة بالكهرباء ترتفع فرصة تخرجهن من التعليم األسايس بنسبة تصل إىل .59%

وأظهرت دراسة برازيلية أن للفتيات يف املناطق الريفية املكهربة
فرصة أفضل بنسبة  59يف املائة للتخرج من التعليم األسايس.
املصدر :

The Atlantic, 20151

الطاقة والصحة
تتباين اآلثار الصحية ملصادر الطاقة املختلفة عىل النساء والرجال والفتيات والفتيان،
وقد ركزت العديد من مبادرات الطاقة الحديثة عىل التكنولوجيات واملناطق واسعة
النطاق ،يف حني أغفلت املناطق الريفية حيث تشكل النساء غالبية السكان .يتم توليد
الطاقة املنزلية يف تلك املناطق الريفية إىل حد كبري من خالل حرق الكتلة الحيوية،
تعترب الكتلة الحيوية هي املصدر األسايس للوقود لنسبة  38%من سكان العامل ،2عىل الرغم من أنه من املعلوم جي ًدا أن معظم
سيم األسلوب ثاليث
وسائل حرق الكتلة الحيوية تتسبب يف مشاكل صحية فادحة ً
فضل عن إلحاقها أرضا ًرا جسيمه بالبيئة ال ً
األحجار التقليدي ،الطني أو غريه من املواقد األخرى ،الذي يفتقر إىل املداخن أو األغطية .وفقًا ملنظمة الصحة العاملية ،فإن أكرث
من  1.45مليون حالة وفاة مبكرة تحدث سنويًا إثر تلوث الهواء الناجم عن حرق الكتلة الحيوية يف األماكن املغلقة ،3مام يفوق
أعداد الوفيات الناتجة عن اإلصابة باملالريا أو السل؛ هذا ويقع العبء األكرب من هذه اآلثار الصحية املرتبطة بالجهاز التنفيس
عىل عاتق الفتيات حيث أنهن يقضني وقتًا أطول يف األماكن املغلقة .كذلك ميكن أن تحسن اإلضاءة املوثوقة وعالية الكفاءة من
ليل ،مام يسمح بدوره مبشاركتهن بنسبة أكرب يف األنشطة التعليمية واالقتصادية.
مستويات سالمة الفتيات والنساء عند التنقل ً
املرأة يف مجال تنمية الطاقة
من شأن إرشاك املرأة كعنارص فاعلة “ نحن نعتقد أن عىل النساء أن يصبحن قوة فعالة و ليس ضحايا ليك يتوصلن
ونشطة يف مبادرات الطاقة املحسنة
أن إىل تغريات إيجابية يف حياتهن و يف املجتمعات حيث يعشن”
يكلل هذه الجهود باملزيد من النجاح
فضل عن اإلسهام يف عملية التمكني مؤسس جرامني شكتي  :بروا دبل
ً
االقتصادي للمرأة؛ عىل سبيل املثال
قامت مراكز تكنولوجيا غرامني يف بنغالديش وكلية بريفوت يف الهند بتدريب النساء كفنيني ومهندسني باإلضافة إىل تعليمهن كيفية بناء
مصادر الطاقة الشمسية وتركيبها وصيانتها .يف جميع الدول حول العامل ،أدى إرشاك املرأة يف تصميم مواقد طهي تعمل بالكتلة الحيوية
أكرث كفاءة وأمانًا إىل إيجاد أساليب طهي مطورة بشكل كبري وتتمتع بنسبة أكرب من االستدامة .ينبغي مراعاة أدوار املرأة بصورة وافية
ووصول إىل احتياجاتها
ً
يف كل جانب من جوانب تنمية الطاقة ،بد ًءا من مراحل تخطيط برامج الحصول عىل الطاقة وحتى تنفيذها
وشواغلها كمستخدمه نهائية للطاقة .ال يقترص تأثري تطبيق املنظور الجنساين عىل سياسة الطاقة عىل ضامن تساوي معدالت استفادة
كل من الرجل واملرأة من الطاقة املحسنة فحسب بل ميتد أيضً ا ليشمل ضامن فعالية واستدامة اسرتاتيجيات الطاقة املقرتحة.
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صحيفة وقائع

وكثريا ما يعتقد أن النقل محايد جنسانيا ،ولكن الواقع هو أن معدالت السفر والتواريخ واألولويات تختلف بني الرجال والنساء.
وبوجه عام ،مل تصمم نظم النقل والجداول الزمنية يف جميع أنحاء العامل لتلبية احتياجات الرجال والنساء معا ،وكثري من خيارات
النقل العام ليست آمنة أو مناسبة ثقافيا للنساء والفتيات ،مبا يف ذلك الطرق أو الحافالت املنخفضة اإلضاءة أو التي تسيطر عليها
سيئة أو القطارات التي يهيمن عليها الركاب الذكور .ويتطلب تحسني تنقل النساء والفتيات مراعاة احتياجاتهن وشواغلهن الخاصة
عند تصميم سياسات النقل .النساء والفتيات مراعاة احتياجاتهن ودواعي قلقهن أثناء تصميم سياسات النقل.
ألمناط الجنسانية يف استخدام وسائل النقل
ٍ
متيل النساء يف الدول املتقدمة والنامية عىل حد سواء إىل القيام
برحالت أقرص وأكرث تواترا ً خالل اليوم عن الرجال (الذين يتنقلون
يف غالب الوقت من وإىل وظيفة واحدة) كام ميلن إىل التنقل
خارج ساعات العمل االعتيادية .1ال يتم يف العادة تصميم هياكل
رسوم االنتقال بصورة تدعم هذا النوع من “رحالت التسلسل”
أو الجمع بني الرحالت املتعددة التي تفضلها النساء .2وكثريا ً ما
تصطحب النساء األطفال أو األقارب املسنني أثناء تنقالتهن كام أنهن
يستخدمن وسائل النقل العام لنقل املستلزمات واألغراض املنزلية
املرتبطة مبسؤولياتهن األرسية من وإىل األسواق .لذا فاملرونة عىل
األرجح تشكل أولوية كبرية بالنسبة لهن عند اختيار وسيلة االنتقال
فضل عن مدى القرب من الوجهة النهائية ،يف حني أن الرجال مييلون
ً
إىل إيالء املزيد من األهمية إىل الرسعة ودقة املواعيد .1هذا ومن املرجح أيضً ا أن متتنع النساء عن استخدام وسائل النقل العام
املكتظة حيث استخدام هذه الوسائل أثناء اصطحاب أطفال أو حمل أغراض ثقيلة يشكل صعوبة بالغة بالنسبة لهن.
الجنسانية يف مجال سالمة النقل
السالمة واألمن مهامن جدا عند التحرك للمرأة .عىل سبيل املثال ،قد تفضل املرأة
عدم الذهاب إىل الليل خوفا من التعرض للعنف ،وقد متتنع عن استخدام
الحافالت يف الكثري من املناطق الريفية
أو املدربني املزدحمة حيث ميكن أن يتعرضوا للمضايقة أو التحرش .النساء ،من وجهة
نظر اللصوص ،هي أهداف سهلة وخاصة تقيض النساء ما يصل إىل
إذا كانوا يسافرون مع األطفال أو األمتعة.
ورد يف إحدى الدراسات الحديثة أن  64%وهناك العديد من الطرق التي ميكن بها خمس ساعات يومياً يف جمع
من النساء من الفئة العمرية  20-40قد تخفيف هذه املخاطر ،مبا يف ذلك
اإلضاءة املياه والحطب ويقطعن
تعرضن إىل التحرش باللمس يف وسائل الكافية أو الكامريات األمنية ،ومراقبة حركة
النقل العامة يف طوكيو.5
املرور واملراقبة ،ونقاط الهبوط املرنة يف مسافة تصل يف املتوسط إىل 6
ساعات ما بعد الذروة ،وتخصيص املمر
ات كم للقيام بذلك.
بدأت العديد من املدن تجربة تدشني أو املركبات املرورية للنساء فقط .السالمة
خطوط حافالت أو قطارات مخصصة هي مصدر قلق للرجال أيضا .الرجال
للنساء فقط أو تخصيص عربات منفصلة ميثلون أكرب مجموعة من ضحايا حوادث
املصدرManuh & Sutherland-Addy :
السيارات وكذلك لديهم مشاكل صحية
2013
لهن ومن هذه املدن طوكيو ومومباي أكرث تتعلق باستنشاق أبخرة العادم.
ومكسيكو سيتي وجاكرتا وكامتاندو.
النقل والبنية التحتية يف املناطق الريفية
يف املناطق الريفية التي تفتقر إىل القدر الكايف من البنية التحتية املرتبطة بالنقل،
املصدرBBC News, 2005 :
السيام خيارات النقل العام املوثوقة ،يقيض الرجال والنساء عىل وجه الخصوص أوقاتًا
طويلة يف التنقل س ًريا عىل األقدام مام يستهلك بالرضورة قد ًرا كب ًريا من الطاقة أيضً ا.
عاد ًة ما تكون النساء والفتيات هن املسؤوالت عن جمع الحطب واملياه وجلب الغذاء
واملنتجات األخرى من وإىل السوق ،3وحيث أن الرجال هم املالكون واملسيطرون عىل
معظم املركبات وبعض وسائل التنقل األخرى مثل الدراجات الهوائية أو الدراجات
البخارية ،والتي عادة ما يكون استخدام النساء لها غري مقبول اجتامعيًا ،فإن هذه
األنشطة تتم يف أغلب األحيان سريا ً عىل األقدام ،وهو ما قد يقتطع جزء كبري من
وقت الفتيات املخصص للمدرسة والدراسة باإلضافة إىل الوقت الذي ميكن أن تستغله
النساء يف األنشطة املدرة للدخل.
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عىل الرغم من إحراز تقدم هائل يف تعليم النساء والفتيات عىل مستوي العامل إال أنه ما زالت العديد من البلدان يف العامل املتقدم
والنامي عىل السواء تعاين من ندرة النساء يف مجاالت العلوم واإلبداع والتكنولوجيا والهندسة – والسيام يف مجاالت العلوم الفيزيائية
والتكنولوجيا والهندسة – كام يندر متثيلهن يف الهياكل القيادية لهذه املجاالت أو يف مستويات صنع السياسات ،حتى يف الدول
التي يدرس فيها عددا ً كبريا ً من النساء لهذه املجاالت ال يوجد عدد مكافئ من التمثيل النسايئ يف القوى العاملة بها ،هناك حاجة
إىل إجراء املزيد من الدراسة واالستقصاء للوقوف عىل أسباب هذا “الترسب” ،ولكن يعزى جزء كبري من هذا التوجه إىل املتطلبات
فضل عن سياسات وأعراف العمل التي
االجتامعية والثقافية امللقاة عىل عاتق املرأة يف املنزل كرعاية األطفال والطهي والتنظيف ً
تفتقر إىل املرونة .ويوىص بإصالح السياسات املؤسسية ملساعدة املرأة عىل التقدم يف كافة املستويات املهنية لتلك املجاالت
التباينات األفقية يف مجاالت العلوم واإلبداع
يف االتحاد األورويب مثلت النساء نسبة  47%من إجاميل الحاصلني والتكنولوجيا والهندسة
عىل درجة الدكتوراه يف عام  42% – 2012فقط يف مجاالت حققت العديد من دول العامل املتقدم والنامي عىل
ٍ
هائل يف السنوات األخرية فيام يتعلق
حد سواء تقد ًما ً
العلوم والرياضيات والحوسبة و 28%يف الهندسة والتصنيع والبناء
بالتعليم األسايس والثانوي بل وتعليم املستوى الثالث
والتشييد.4
للنساء والفتيات .باستثناء مناطق معينة من أفريقيا
املصدرEuropean Commission, 2015 :
والرشق األوسط ،تم سد الفجوة التعليمية بني
الجنسني يف املرحلتني األوىل والثانية من الدراسة املدرسية بشكل تام أو شبه تام يف معظم الدول ،أ ّما يف املرحلة الثالثة
فيفوق عدد النساء بالفعل عدد الرجال يف كثري من الدول .1وعىل الرغم من ذلك ،فإن النساء الزال أمامهن الكثري من
التحديات فيام يخص مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة .فحتى بالدول املتقدمة التي تلتحق فيها أعدا ًدا كبرية
من النساء بالجامعة ال متيل النساء إىل الدخول يف هذه املجاالت باستثناء مجال العلوم البيولوجية التي غال ًبا ما تشكل
النساء النسبة العظمى من الدارسني بها ،تقل أعداد النساء امللتحقات بالدراسة يف تخصصات الهندسة والفيزياء وعلوم
الحاسب عن  30%من إجاميل امللتحقني بالدراسة بها يف أغلب الدول .2وبحسب إحدى الدراسات األمريكية فإن عدد
مثل قد انخفض بالفعل من  35%من إجاميل العاملني باملجال
النساء املنخرطات يف بعض التحصصات كعلوم الحاسب ً
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يف عام  1990إىل  26%فقط عام  .2013التباينات الرأسية يف مجاالت العلوم واإلبداع والتكنولوجيا والهندس
ال تؤدي املساواة يف التعليم بالرضورة إىل تساوي فرص املشاركة يف الوظائف الخاصة
مبجاالت العلوم واإلبداع والتكنولوجيا والهندسة ،حيث ت ُظهر الدراسات أنه حتى يف
املجاالت التي تحوي عد ًدا كب ًريا من الخريجات ال تزال النساء غري ممثالت يف القوى
العاملة السيام عند إرتقائهن يف السلم الوظيفي .شكلت النساء بدئًا من عام 2012
أقل من نصف إجاميل عدد الباحثني  - 79% -من الدول التي قدمت بيانات ،9بل
وتقل أعدادهن بنسبة كبرية بني كبار أعضاء هيئة التدريس بالجامعات البحثية وبني
أعضاء األكادمييات الوطنية للعلوم وغريها من املناصب املرموقة .وقد أظهرت دراسة
أُجريت يف عام  2015بواسطة  InterAcademy Partnershipأن النساء ال ميثلن
سوى  12%فقط من إجاميل أعضاء األكادمييات الوطنية يف  63دولة مشاركة ،حتى يف
كوبا التي كان بها أعىل نسبة متثيل نسايئ شكلت النساء نسبة تصل إىل  27%فقط.11
من الواضح أن توسيع نطاق الفرص التعليمية للنساء والفتيات ،إذا لزم األمر ،ال يكفي
لتحقيق التكافؤ بني الجنسني يف معدالت القوى العاملة أيضً ا.
العوامل الثقافية واملؤسسية
تواجه امل رأة التي تسعى للحصول
واإلبداع من كل  20عميد يف الواليات املتحدة أو كبري موظفي
عىل وظيف مبجاالت العلوم
والتكنولوجيا والهندسة تحديات فريدة العلوم ،هناك امرأة واحدة فقط.
من نوعها ،ففي العديد من الثقافات
املصدرMcCullough, 2011 :
عادة ما تعترب مهمة تربية األطفال
واالعتناء باملنزل من مسؤوليات املرأة مام يجرب النساء عىل تقسيم وقتهن بني العمل وااللتزامات املنزلية .كام تعزز عا ًدة
القوانني والسياسات املؤسسية املتعلقة بإجازات رعاية الرضع واألطفال من هذه األدوار الجنسانية مثل توفري سياسات
إجازات أكرث مرونة لألمهات الجدد عنها لألباء الجدد .ويؤدي هذا الوضع إىل إعاقة تقدم الكثري من النساء يف امل راحل املبكرة
من حياتهم املهنية ،كام أن الوضع ال يختلف كث ًريا حتى وإن تقدمت النساء إذ قلام تتم ترقيتهن إىل املناصب العليا يف
هيئات التدريس 2وعادة ما يندر وجودهم كأعضاء يف األكادمييات العلمية أو يف املناصب القيادية باملنظامت العلمية .تم
تحديد عدد من العوامل باعتبارها عوامل مساهمة يف حدوث هذا التناقض منها الحرمان املضاعف والتمييز الجنساين
النظامي مبجاالت العلوم واإلبداع والتكنولوجيا والهندسة والتحيز يف عمليات االستع راض الوظيفي ،مام يوحي بأنه ال يوجد
حل أوحد يسري ولكن مزيج من اإلصالحات الثقافية واملؤسسية الالزمة إلحداث تغي ري.
4

7

6

املصادر
تغري املناخ

1. German Development Institute 2009, “Climate Change Adaptation from a Gender Perspective,” 2009.
2. GTZ, “Climate change and gender: Economic Empowerment of women through climate mitigation and
adaptation,” 2010 . 3. UNDP, “Gender, Cllimate Change and Community Adaptation” guidebook, 2010. 4.
BRIDGE/IDS. “Gender and climate change: mapping the linkages – A scoping study on knowledge and
gaps,” 2008. Photo Credits: 1. CIFOR (Olivier Girard) on Flickr: CC-BY-NC http://bit.ly/1OBljQL.

الزراعة

1. FAO, The State of Food and Agriculture 2010-2011, 2011. 2. FAO, The Role of Women in Agriculture,
2011. 3. Action Aid, What Women Farmers Need: A Blueprint for Action, 2011. 4. Action Aid, Investing in
Women Smallholder Farmers, 2011. 5. Rathgeber for UN Women, Rural Women’s Access to Science
and Technology in the Context of Natural Resource Management 2011. 6. Carr, Marilyn with Maria Hartl,

املياه والرصف الصحي

1. WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation. “Progress on Sanitation
and Drinking Water 2010.” 2. IFAD, “Gender and water: Securing water for improved rural livelihoods:
The multiple-uses system approach”, 2007. 3. UN Water. “Gender, Water and Sanitation: A Policy Brief,”
2006. 4. WHO. “Safer water, better health: costs, benefits and sustainability of interventions to protect and
promote health”, 2008. 5. UNDP Human Development Report 2006: “Beyond Scarcity: Power, Poverty and
the Global Water Crisis,” 2006. Photo credits: 1. Flickr user waterdotorg (ETH_0050_13 - Heather Arney)
CC-BY-NC-SA http://bit.ly/1NDa4dw. 2. Flickr user Mukul Soni CC-BY-NC-SA http://bit.ly/1EzVca5.

الطاقة

1. O’Dell, Kathleen, Sophia Peters and Kate Wharton. “Women, Energy and Economic Empowerment,”
The Atlantic 2015. 2. IEA, “World Energy Outlook 2014.” 3. IEA, “World Energy Outlook 2010.” Photo
Credit: Helen Graham on Flickr, CC-BY-NC-SA http://bit.ly/1zh2b1z. 4. Arthur, Charles, for UNIDO “Women

صحيفة وقائع

1. GTZ, Gender and Urban Transport: Smart and Affordable, 2007. 2. The World Bank, Making Transport
Work for Women and Men: Challenges and Opportunities in the Middle East and North Africa (MENA) region,
2012. 3. The World Bank, Improving Rural Mobility: Options for Developing Motorized and Nonmotorized
Transport in Developing Countries, 2002. 4. Manuh and Sutherland-Addy, eds. Africa in Contemporary
Perspective: A Textbook for Undergraduate Students, 2013. 5. BBC News, “Surge in groping on Tokyo
trains,” 2005. Photo credits: 1. Flickr user Mor – CC-BY-NC http://bit.ly/1I9g1YR. 2. Wikipedia CC-BYSA
3.0 http://bit.ly/1Ov1OcG.

التعليم والوظائف العلمية

1. The World Bank, World Development Indicators. Data retrieved 15 April, 2015. 2. WISAT/OWSD/
GenderInSITE, “National Assessments on Gender Equality in the Knowledge Society,” 2012. 3. OECD
“Science, Technology and Industry Scoreboard 2015.” 4. European Commission. “She Figures 2015:
Gender in Research and Innovation”. 5. NSF “Science & Engineering Indicators 2012.” 6. U.S. Census
Bureau, “Disparities in STEM Employment by Sex, Race, and Hispanic Origin,” 2013. 7. McCullough,
Laura. “Women’s Leadership in Science, Technology, Engineering and Mathematics: Barriers to
Participation,” Forum on Public Policy 2011. 8. OECD “Main Science and Technology Indicators” 2016. 9.
UNESCO Institute for Statistics (2012). Women in science. UIS fact sheet, December 2012, No 23. 10.
American Association of University Women, “Solving the Equation: The Variables for Women’s Success in
Engineering and Computing” (2013). 11. InterAcademy Partnership, “Women for Science: Inclusion and
Participation in Academies of Science” (2015). Photo credit: International Rice Research Institute (IRRI) on
Flickr: CC-BY-NC-SA http://bit.ly/1J7gLhw.

7

GenderInSITE Secretariat
GenderInSITE
c/o ICTP Campus (Adriatico Guesthouse - 7th Floor)
Strada Costiera 11
34151 Trieste
Italy
T +39 040 2240387
info@genderinsite.net
www.genderinsite.net

