ﮔﺰارش دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ اﺟﻼس
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻘﺎم زن

ﻋﮑﺲ :ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ
دﺑﯿﺮﮐﻞ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺰاره را از ﻣﻨﻈﺮ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار داده
اﺳﺖ.
ﮔﺰارش دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع« ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﺟﺮای اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺰاره ﺑﺮای زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان »ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه و
ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ اﺟﻼس ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻘﺎم زن اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ،دﺑﯿﺮﮐﻞ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺰاره را از ﻣﻨﻈﺮ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻣﻮرد
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﻫﺪف  :1ﻣﺤﻮ ﻓﻘﺮ ﻣﻔﺮط و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلﻫﺎی  1990ﺗﺎ  ،2010ﺳﻬﻢ اﻓﺮادی ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺑﺎ درآﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮ از  1.25دﻻر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ
ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﻣﻔﺮط( ،از  47درﺻﺪ ﺑﻪ  22درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ آﻣﺎر در ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در آﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ )ﭼﯿﻦ( اﯾﻦ رﻗﻢ از  60درﺻﺪ در
ﺳﺎل  1990ﺑﻪ  12درﺻﺪ در  2010ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﯾﺎ در آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ از  51درﺻﺪ ﺑﻪ  30درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ آﻣﺎرﻫﺎ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار اﺳﺖ ،ﻟﺬا ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻓﻘﺮ ﻗﺪری دﺷﻮار ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﻬﻢ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان و ﭘﺴﺮان ،از درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻪداری زﻧﺎن و ﺳﺎﻋﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽ آن و ﻧﯿﺰ ﻓﻘﺪان ﮐﻨﺘﺮل زﻧﺎن ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار؛ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺟﺮﯾﺎن دارد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻘﺮ و ﻋﺪم اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺮای آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی از ﺟﻤﻠﻪ
ﻧﻮرمﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ زﻧﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری از
اﻓﺮاد ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر و درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ زﻧﺎن ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﻓﻘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
از واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﯾﺎ واﻟﺪﯾﻦ و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی زﻧﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻘﺮ
ااﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎﻣﻞ زﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ اﻫﺪاف اﺳﺖ .در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلﻫﺎی  2000ﺗﺎ  ،2012ﻧﺮخ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن از  48.6درﺻﺪ ﺑﻪ  47.9درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺮای ﻣﺮدان از  73.8درﺻﺪ ﺑﻪ  72.7درﺻﺪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻨﻮز ﻧﺮخ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن  24.8درﺻﺪ از ﻣﺮدان ﮐﻤﺘﺮ
اﺳﺖ .ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری زﻧﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻣﺎر ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺳﻮءﺗﻐﺬﯾﻪ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ،ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ  41.8درﺻﺪ زﻧﺎن ﺑﺎردار در ﺟﻬﺎن از ﻓﻘﺮ آﻫﻦ و دﯾﮕﺮ
ﻣﻮاد ﺿﺮوری رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﻓﻘﺪان دﺳﺘﺮﺳﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ در ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻏﺬا و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻐﺬﯾﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﺪف  :2دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ دﺧﺘﺮان ،ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه
دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان از ﺣﻀﻮر در ﻣﺪارس ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﮔﺮﭼﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻘﯿﺮ  31درﺻﺪ دﺧﺘﺮان و  28درﺻﺪ ﭘﺴﺮان از ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺷﮑﺎف ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﻣﻘﺎﻃﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﺪف  :3ارﺗﻘﺎی ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن
ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ دﺧﺘﺮان در اﻣﺮ آﻣﻮزش در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ،ﻫﻨﻮز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻋﻤﺪهای ﻧﺎﻇﺮ
ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ و اﯾﻤﻨﯽ دﺧﺘﺮان در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪارس وﺟﻮد دارد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺣﻮزه اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای زﻧﺎن ،ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن در ﭘﺎرﻟﻤﺎن و روﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺑﺮاﺑﺮی
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر از  12درﺻﺪ در ﺳﺎل  1997ﺑﻪ  21درﺻﺪ در ﺳﺎل  2013رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش دﺑﯿﺮﮐﻞ ،ﻫﺪف ﺳﻮم از اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺰاره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﭼﻮن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در اﻣﻮر ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ
ﺑﺪون ﻣﺰد ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺤﺪود زﻧﺎن ﺑﻪ اﻣﻮال ،ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﺎروری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﭘﺎرﻟﻤﺎن را از ﻗﻠﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮوی ﻣﻀﯿﻖ آن ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را در ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .
ﻫﺪف  :4ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن
از ﺳﺎل  1990ﺗﺎﮐﻨﻮن ،آﻣﺎر ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺳﺎل 1990
از ﻫﺮ  100ﺗﻮﻟﺪ 90 ،ﻣﻮرد ﻣﺮگ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد؛ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل  2012ﺑﻪ  48ﻣﻮرد ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ آﻧﮑﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮدن اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎریزا و ﻏﯿﺮه ،اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺟﻤﻠﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ روﯾﻪﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ،ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ دﺧﺘﺮان زﯾﺮ  5ﺳﺎل ،ﺑﯿﺶ از ﭘﺴﺮان
ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد .
ﻫﺪف  :5ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدران
ﻓﻘﺪان ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺎدران ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧﯽ ،ﺳﻼﻣﺖ آﻧﻬﺎ را در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺳﺎل  2011از  135ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻟﺪ در ﺟﻬﺎن 46 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻮرد آن ﺑﺪون ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ ،ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐزا ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻏﯿﺮاﯾﻤﻦ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺎدران ﺷﻤﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺳﺎل  ،2008ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮﺟﻮد 13 ،درﺻﺪ از
ﮐﻞ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺎدران ﻧﺎﺷﯽ از آن اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺪف  :6ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﺪز ،ﻣﺎﻻرﯾﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ
از ﺳﺎل  2001ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز در ﺟﻬﺎن روﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺪود  80درﺻﺪ زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز ،در آﻓﺮﯾﻘﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ 9 ،درﺻﺪ در آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ 3 ،درﺻﺪ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و  3درﺻﺪ در اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی.
آﻣﺎر اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز در ﻣﻮرد زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎء ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ و ﺣﺪود  30درﺻﺪ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن زن را اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم اﻗﺪام ﻣﺆﺛﺮ دوﻟﺖﻫﺎ ،ﺿﺮوری ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺪف  :7ﺗﻀﻤﯿﻦ ﭘﺎﯾﺪاری زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﻧﻘﺶ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﭘﺎﯾﺪار ،ﮐﻠﯿﺪی و ﻣﻬﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،اﻧﺠﺎم
ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪون ﻣﺰد ،واﺑﺴﺘﮕﯽ زﻧﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ در آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫﻮاﯾﯽ و ﺑﻼﯾﺎی
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آب ﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻫﺪف  :8ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ
در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﺑﺮاﺑﺮی در آﻣﻮزش ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن و ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ رﺳﺎﻧﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل  ،2013ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ  39درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺷﮑﺎف ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن  39درﺻﺪ زﻧﺎن و  41درﺻﺪ ﻣﺮدان ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ .اﯾﻦ آﻣﺎر در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ  29درﺻﺪ زﻧﺎن و  33درﺻﺪ ﻣﺮدان ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ.
دﺑﯿﺮﮐﻞ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ اﺟﻼس ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻘﺎم زن ،ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ آن در ﺟﻮاﻣﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ وﯾﮋهای داﺷﺘﻪ و اﺟﺮای آن را در ذﯾﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﮐﻠﯿﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺰاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
 12اﺳﻔﻨﺪ 1392
ﻣﻨﺒﻊhttp://goo.gl/BbI3wf:

