ی
جهان شکوفا
به سوی رفاه :نقش زنان و مردان در ساخت یک تمدن
جهان ی
ی
ی
یکمی کمیسیون سازمان ملل متحد درباره وضعیت زنان
بهان خطاب به شصت و
بیانیه جامعه
 ۱۴-۱۳مارس ۲۰۱۷

ی
ی
گذاشت
سنگین را به دوش مکشند .آنها باید با ارجح شمردن شهروندانشان بر خود و کنار
رهبان جهان بار
ر
ٔ
ی
الگوهای که بر نفس تاکید دارند و مروج نابرابری قدرت هستند ،بهروزی شهروندانشان را تامت کنند .آنها باید
ی
پرسشهای صحییح رببسند و از آن حیایتر رشوع به دادن پاسخهای صحیح کنند .برای مثال :چه عنارصی از نظام
اقتصادی ما موجب ناکارآمدی عمیق آن است؟ در حایل که مشارکت زنان به نفع همگان است چرا آنها به طور عمده
از تصمیمگبیهای مهم کنارگذاشته مشوند؟ چگونه متوانیم موج نابرابری فزاینده که ثبات ملتها را تهدید مکند
مهار کنیم؟ چگونه متوانیم در راستای بهروزی نسلهای جوان شمایهگذاری کنیم و مسبی را در مقابلشان بگسبانیم
که از رایه که ما در آن گام برداشتهایم معنادارتر و کمخطرتر باشد؟
ی
روحای است که تقریبا در کل تاری خ از تحقق
زنان و مردان با هم برابرند و همیشه برابر بودهاند .این حقیقن
آن در جهان جلوگبی به عمل آمده است .یک دلیل این وضعیت ،وجود نظامها و ساختارهای نابرابری بوده است که
پیشفت و مشارکت مردان را به ر
برای مدتها ر
پیشفت و مشارکت زنان ترجیح داده است .با وجود این که برابری میان
دستیای به این
زنان و مردان روز به روز بیشب مورد پذیرش قرار مگبد ،این پذیرش خود به خود موانیع را که بر ش
ر
ی
برابری در ابعاد گوناگون زندگ وجود دارد ،برطرف نیمسازد .در این رشایط و در حایل که کشورهای عضو سازمان ملل
تغیب کار کرد هم آمدهاند ،مایلیم ضمن تاکید
متحد برای مشورت در مورد توانافز یای اقتصادی زنان در جهان در حال
ِ
ٔ
ٔ
نتیجه ر
پیشفت حقیق است ،نکای را درباره ماهیت رفاه با
بر این که رفاه همزمان هم هدف فعالیت اقتصادی و هم
شما در میان بگذاریم.
ٔ
ر
شکوفای زنان در کنار
فضاهای برای رشد و
پیشفتهای چشمگبی در زمینه دسبیس به آموزش و خلق
ی
ی
ی
طوالیای باید یط شود .ریعدالن ساختاری و سیستماتیک هنوز به
مردان صورت گرفته است ،با این حال هنوز مسب
ٔ
ی
بالقوه زنان ادامه مدهد و ر
بشیت را در بحرانهای متعدد ییک پس از دیگری فرو مبرد .تا زمای که
توانایهای
شکوب
ی
ر
این نابرابریها به طور کامل از تار و پود اجتماع برچیده نشود ،بشیت در منجالب منازعه ،ناامیدی ،شدرگیم و عدم
ٔ ی
تعادل که تا حد زیادی وجه مشخصه زندگ مدرن شده است دست و پا خواهد زد .اگر چه مسب حرکت به سوی رفاه
عت حال ششار از امید ی
موانع بسیاری دارد ،در ی
نب هست.
ی
ی
ی
جهایای که ر
تمدی است که در آن ابعاد مادی و معنوی زندگ با یکدیگر سازگار
بشیت آرزویش را دارد
تمدن
ی
حکمروای در هم آمیخته با اصول روحای مانند عدالت و انصاف باشند.
و جنبههای مادی تمدن از جمله تجارت و
ی
ی
ٔ
های که باید بر
طبیعتا قوا و نبوی تمدن منوط به قوت اجزای تشکیلدهنده آن است .در این زمینه ،در مورد ویژگ ی
ٔ
ی
گفتن بسیار است.
سازنده اجتماع حاکم باشد
روابط میان افراد ،موسسات و دیگر اجزای
ی
جوی توام گشتهاند که بسیاری تسلیم این دیدگاه
نظمهای متداول اقتصادی و ژئوپلتیک چنان با نزاع و ستبه ی
ی
توانای ابراز خشونت،
شدهاند که این خصوصیات ویژگهای گریزناپذیر ماهیت انسان هستند .اگرچه انسانها
ی
ی
همچنت بارها نشان دادهاند که متوانند مهربان باشند ،دیگران را بر خود ترجیح
خودخوایه ،ترس و رقابت را دارند ،اما
ی
ی
سنگت شخیص ،شجاعانه رفتار کنند و در جهای که رقابت در آن هنجار محسوب مشوند
دهند ،با قبول هزینههای

با همکاری امور خود را به پیش برند .این تمایالت رشیف چقدر بیشب رواج خواهد یافت اگر دولتها منابع چشمگبی
ی
ر
روحای
آموزیس دقیق تمرکز نمایند که قوای
را به پرورش ماهیت متعایل شهروندانشان اختصاص داده و بر فرآیندهای
ی
چگونیک روابط قدرت باید در پرتو
و اخالق مستب در وجود مردمانشان را توسعه داده و شکوفا منماید؟ به عالوه،
ِ
ی
ی
ٔ
یگانیک نوع ر
بش مورد بازنگری قرار بگبد تا همه مردم بتوانند زندگ معناداری را تجربه کنند .واضح
فهم صحییح از
ی
رهبان و
است که
دستیای به چنت تغیبات عظییم دشوار است و نیاز به بلندنظری ،فداکاری و تعهد بلند مدت ر
ر
شهروندان جهان دارد.
ی
جهای شکوفا از مشارکت تمام افراد بهره خواهد گرفت ،افرادی که مهارتها و استعدادهایشان
یک تمدن
ر
دستیای به خب عموم هماهنگ شود .با فراهم کردن امکان دسبیس به آموزش با کیفیت ،آموزیس
باید با نیازها برای
ر
ٔ
دستیای به این هدف بیش از پیش
که به همه کودکان در پروش توانمندیهای فکری و اخالقشان کمک کند،
ر
ی
نخستت مربیان نسلهای آینده هستند ،فراهم کردن فرصتهای
آنجای که زنان
امکانپذیر مشود .به عالوه ،از
ی
ٔ
ر
همه جوامع باید مورد تاکید قرار گبد .ارزش خصوصیات مراقبن و آشن ر
بخش که زنان همراه با
آموزیس برای آنها در
ی
ٔ
خود متوانند به نبوی کار و در حقیقت به همه ابعاد زندگ وارد کنند ،برای مدتها به درسن درک نشده و ر
بش از این
ی
ٔ
زندگ پیش ی
بین نمود؟
بابت لطمه خورده است .آیا متوان ثمرات همکاری حقیق میان زنان و مردان را در همه ابعاد
ی
انسای را متوان همچون پرندهای تصور کرد که دو بال دارد ،زن و مرد .این پرنده تا کنون به علت شکوب ییک از
عالم
بالها ،توان پرواز نداشته است .چه کش متواند به درسن اوج اعالی را که ر
ی
داشت دو بال قدرتمند و
بش در صورت
ی
هماهنگ متواند به آن دست یابد درک کند؟
ی
ی
جوای اهمیت فر ی
ی
اوای در زندگ هر فردی دارد .این برهه از زندگ دور یای با امکانات ویژه است .زمان
دوران
ی
ی
کسب آمادگ و عمل است؛ زمای که جوانان متوانند در خود میل به خدمت و احساس مسئولیت اجتمایع را پرورش
دهند که در تمام طول عمر همراهشان خواهد ماند .هیچ کدام از این موارد بدون آموزشهای مخصوص امکانپذیر
ی
جوای که با همتایان مونث خود با احبام رفتار مکند و مرد دیگری که با آنها رفتاری
نیست .تفاوت میان مرد
ی
ی
های در خانه ،مدارس ،جوامع و محیطهای
غبانسای دارد متواند در نوع آموزششان باشد .آموزش چنت نگرش ی
ی
اجتمایع بیشمار دیگری که زندگ در آنها جریان دارد شکل مگبد.
ی
ی
سنین که شخصیتش در حال
تعیتکنندهای است که در آن آموزش فرد در
خانواده محیط اجتمایع
شکلگبی است صورت مگبد .در این مورد ،مطالب بسیاری برای یادگبی وجود دارد از جمله اینکه اجتماع چگونه
ی
متواند به شکیل سازماندیه شود که ی
زنای را که تصمیم مگبند دور یای از زندگ خود را به طور متمرکز به پرورش
ٔ
ی
شناخت نقش مهم
کودکان اختصاص دهند از مشارکت معنادار در عرصه اشتغال محروم نکند .در مقابل ،به رسمیت
ی
توانای آنها در مشارکت اسایس در این عرصه نیازمند توجیه مخصوص است.
پدران در زندگ خانوادههایشان و
ی
قواعدی که بر روابط ما با جهان حاکم است تا حد زیادی در خانواده شکل مگبد .تمایل به منصف یا
غبمنصف بودن ،مهربانانه یا خشن رفتار کردن ،صادق یا غبصادق بودن ،معموال در خانه شکل مگبد .سپس این
ٔ
همه تعامالت اجتمایع وارد شده؛ یا پلههای ترق را فراهم مکند و یا مانع ر
پیشفت مشود؛ یا تار و پود
عادتها به
ٔ
اجتماع را از هم مشکافد یا به هم پیوند مزند .برای مثال ،اگر برادران اجازه تسلط بر خواهرانشان را داشته باشند،
ٔ
عرصه ی
بتالملیل انتقال میابد.
عادی شکل مگبد که از اتاق نشیمن خانه به کالس درس ،محیط کار و در نهایت
زمای که دخبان خانواده در تصمیمگبیها سهیم باشند ،ی
برعکس ،ی
زمای که پشان به مشارکت در امور خانه تشویق
ی
شوند ،ویژگهای شخصین در آنها پرورش میابد .کودکان مآموزند که قوای فکری دخبان و پشان هر دو یرصوری
هستند و خصلتهای مراقبن که به زنان نسبت داده مشود ،ی
زمای که توسط مردان ابراز شود ی
نب به همان اندازه
ی
ستودی هستند.

ی
ر
آموزیس رسیمتر ،اهمیت این مرحله از زندگ باید در نظر گرفته شود .جوانان در
در ارتباط با برنامههای
ی
ٔ
ابتدای فهم نقششان در اجتماع و در همه ابعاد زندگ از جمله حیات اقتصادی جوامعشان قرار دارند .اگر هدف این
زمینه
ٔ
باشد که نسل های آینده رصفا در نظام بیمار مشغول به کار نشوند بلکه به تدری ج در خلق یک نظام شکوفا در
ی
ی
پایت در آنها پرورش یابد.
سنت
کار مشارکت داشته باشند ،قابلیتهای اصیل باید از
ی
شکوفای آنان را پرورش
روحای ،جسیم و فکری در حال
نخست آن که آموزش آنان باید جامع باشد و قوای
ی
ی
سنت ابتدای آموزش داده شود ،یگانیک نوع ر
ی
بش است .در این بسب ،برابری زنان و مردان
دهد .یک اصل مهم که باید از
ی
نهای قادر به ریاثر کردن
باید مورد تاکید قرار گبد .جوانان تناقضهای موجود در جهان را مبینند .کلمات و مفاهیم به ت ی
ر
پیامهای اغلب ی
مضی که از هر طرف آنان را نشانه مگبد نیست .گنجاندن عنارص عمیل در برنامههای آموزیس ،که
شناسای چالشهای موجود در محیطهای اجتمایع
در قالب آنها دخبان و پشان بتوانند دوشادوش یکدیگر برای
ی
ی
همت
خود و برنامهریزی برای رفع این مشکالت با یکدیگر فعالیت و مشورت کنند برای کل جامعه مفید خواهد بود .به
ترتیب اگر افراد باتجربه و مورد اعتمادی در جوامعشان آنها را در انجام این خدمات همرایه کنند و در ی
عت حال به
های که در طول زمان پیچیدهتر مشوند ،اختیار عمل دهند ،نسلهای
آنها برای شناخت نیازها و طرحریزی برنامه ی
ی
رهبی
آینده یاری مشوند تا الگوهای فکر و عمل جدید و سالیم را پرورش دهند .جوانان از سنت اولیه مآموزند که ر
حقیق با خدمات فداکارانه همراه است ،هم توسط پشان و هم دخبان و از طریق مشورت ،همکاری و تعهد به اقدام
دستیای است.
بلندمدت ،قابل
ر
ٔ
ی
ی
رهبان جهان نه تنها در مورد افزایش مشارکت معنادار زنان در نظام
امید جامعه جهای بهای چنان است که ر
ٔ
ی
درباره کمک به نسلهای جوان در ساخت نظام جدید به طور جدی فکر کنند.
کنوی ،بلکه
اقتصادی

