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پیشگفتار

مشکالت تمام بشریت را فقط تمام بشریت می تواند حل کند. 
فریدریشدورنمات،نویسندةسویسی

رسانه های  است.  شده  انکارناپذیر  واقعیتی  جهانی  متقابل  وابستگی 
و  داده  افزایش  اطالعات  به  را  همگان  دسترسی  فناوری  و  جمعی 
جامعه ای از شهروندان جهانی پدید آورده است. درک و هدایت این 
جامعة جهانی چالشی است که میزان باالیی از سواد اطالعاتی و سطح 

نوینی از مهارت یادگیری می طلبد.
خود  قبلی  مجموعه های  موفقیت  اساس  بر  گرین َهِون  انتشارات 
مجموعة دیدگاه های جهانی را منتشر کرده تا زمینة وسیعی از موضوعات 
روز و غالبًا بحث انگیزی را, که اهمیت بین المللی دارند، از دیدگاه های 
مختلفی در جهان بررسی کند. اطالعات مورد نیاز دانشجویان و سایر 
به  انتقادی  ارتباطات جهانی هستند و دیدگاه  خوانندگانی که خواهان 
پیامدهای جهانی دارند در آن فراهم شده است، هر مجلد دیدگاه های 
جهانی نگاهی گسترده از موضوعی که برای دنیا اهمیت دارد ارائه می دهد.
مواد مخدر، قحطی، مهاجرت ــ اصالح امور اجتماعی، زیست محیطی، 
می طلبد.  بین المللی  و  همه جانبه  رفتاری  این ها  نظایر  و  سیاسی  سالمتی، 
تمام  کلی  طور  به  و  پیش دانشگاهی  و  دبیرستان  راهنمایی،  دانش آموزان 
تا  بگیرند  بهره  جهانی  دیدگاه های  مجموعة  از  می توانند  کتابخوان ها 
پیچیدگی های مرتبط با هر موضوع را دریابند. با خواندن این کتاب می توانید 
دیدگاه های خاص ملی را بررسی کنید و در عین حال آن پیوند درونی را 
بشناسید که اولویت های جهانی برای تمام ملت ها و فرهنگ ها به بار می آورد.
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اطالعات موجود در هر مجلد از منابع وسیعی از جمله نشریات، 
مجالت، روزنامه ها، کتاب های غیرداستانی، سخنرانی ها، اسناد دولتی، 
مقاالت، نشریات داخلی سازمان ها و بیانیه های راهبردی به دست آمده 
است. دیدگاه های جهانی حقیقتًا جهانی ا ست، چون مطالب ارائه شده در 
آن عمدتًا برگرفته از منابع بین المللی موجود به زبان انگلیسی و سپس 

از منابع آمریکایی است که به صورت بین المللی منتشر شده است.
مقاالت هر مجلد مجموعة دیدگاه های جهانی شامل موارد زیر است:

فهرست محتوایی همراه با شرح و توضیحات مکمل که خالصه ای 	 
مجمل از مقاالت موجود در مجلد فراهم می آورد، شامل نام کشور 

یا منطقة مورد بحث در مقاله.
مقدمه ای ویژة عنوان آن مجلد.	 
نقشة جهان برای کمک به خوانندگان که کشورها یا مناطق مورد 	 

بحث در مقاالت را بیابند.
برای هر دیدگاه، مقدمه ای شامل یادداشت هایی دربارة نویسنده و 	 

منبع دیدگاه هست که توضیح می دهد چرا مطالبی از کشوری خاص 
ارائه شده، نکات عمدة هر دیدگاه خالصه  شده و سه سؤال هدفمند 

در آن مطرح شده تا به درک و تفهیم بهتر متن کمک کند.
برای بحث بیشتر سؤاالتی است که موجب تفکر انتقادی می شود و 	 

از خواننده می خواهد جنبه های دیدگاه ها را مقایسه و مقابله کند یا 
دربارة منظرها و بحث ها به نتیجه گیری برسد.

ارتباط خوانندگان در صورت 	  برای  از سازمان ها  فهرستی جهانی 
بروز سؤاالت و کسب اطالعات بیشتر ارائه شده است.

دربارة 	  کتاب شناسی کلی  برای هر فصل و یک  نشریات  از  فهرستی 
موضوع مجلد فراهم شده که برای تحقیقات بیشتر می تواند کمک کننده 

باشد.
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مکان ها، 	  افراد،  به  دسترسی  برای  منسجم  موضوعی  نمایة  یک 
حوادث و موضوعات مطروحه در متن ارائه شده است.

مجموعة دیدگاه های جهانی برای طیف وسیع خوانندگانی طراحی شده 
که می خواهند دربارة حوادث جاری، تاریخ، علم سیاست، دولت، روابط 
بین الملل، اقتصاد، علوم زیست محیطی، فرهنگ های دنیا و جامعه شناسی 
ـ دانشجویانی که برای ارائة مقاالت یا بحث های کالسی  بیشتر بیاموزندـ 
تحقیق می کنند، استادها و دانشکده هایی که مطالب مکمل واحدهای 
درسی الزم دارند و کسانی که می خواهند موضوعات روز جهان را بهتر 
بفهمند. این مجموعه, با معرفی درک و بینش مردم کشورهای مختلف 
از دالیل ریشه ای و پیامدهای جاری آن و ارائة راه حل های پیشنهادی 
برای چالش های جهانی، به خواننده فرصت می دهد تا آگاهی جهانی و 

اطالعات خود را از فرهنگ های دنیا افزون کند.





مقدمه 
روزنة امید ما این جاست که زنان همه جای دنیا برای رسیدن به 
عالی ترین منصب ها به شکل قابل مالحظه ای پیشرفت کرده اند. 
زنان  همچنان که  می شود،  پایدار  و  می یابد  ادامه  پیشرفت  این 

بیشتری می بینند چنین امری ممکن و دست یافتنی است. 
لورالیزوود،مجمعجهانیاقتصاد1

را  دنیا  سراسر  مجلس  کرسی های  درصد   23 زنان   ،2017 سال  در 
در اختیار داشتند. از سال 2018، در میان 193 کشور، بیست زن در 
کشورهای خود به باالترین مقام های دولتی )رئیس حکومت یا رئیس 
بیشتری  جنسیتی  تنوع  با  حکومتی  کشورها  برخی  رسیدند.  دولت( 

نسبت به سایر کشورها دارند که شاید از شنیدن نامشان تعجب کنید.
ملل اروپای شمالی پای انتخاب رهبران زن یا افرادی متعلق به گروه های 
خاص که به میان می آید رفتار درستی نشان می دهند. در رتبه بندی ملل 
دنیا بر اساس درصد حضور زنان در پارلمان، سوئد رتبة هفتم را داشت، 
فنالند یازدهم و نروژ سیزدهم بود. در کشورهای جنوبی تر اروپا، فرانسه 
رتبة چهاردهم و اسپانیا با اختالف کمی در مرتبة شانزدهم ایستاد. انگلستان 
بسیار پایین تر و در رتبة سی و هشتم این فهرست و آلمان چهل و ششم بود.
در این طرف دنیا تصویر به هم ریخته شده. کانادا رتبة شصتم، و 
ایاالت متحده بخش های انتهایی فهرست یعنی مقام 104 را به خود 
اختصاص داد، اما کوبا در رتبة دوم ماند، بولیوی سوم شد، مکزیک 
در مقام چهارم نشست و گرنادا رتبة پنجم را مال خود کرد. دو کشور 
آفریقایی رتبه های باالی شش را به دست آوردند، نامیبیا جایگاه ششم 

و رواندا جایگاه یکم را کسب کرد.
1. یکی از سازمان های بزرگ اقتصادی سویس است، که در سال 1971 راه اندازی شد و ساالنه بیش 

از 80 میلیون دالر درآمد دارد. ــ م.
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آمریکایی ها   2018 نوامبر  در  است.  رو به بهبود  اوضاع  که  ظاهراً 
تعداد بی سابقه ای از زنان را به کنگره فرستادند و یکصد و شانزدهمین 
ایاالت  تاریخ  در  زن  قانون گذار  جمعیت  بیشترین  با  آمریکا  کنگرة 
ایالتی  متحده تشکیل شد. زنان بیشتری هم در غالب دفاتر محلی و 
در رأی گیری شرکت کردند. )داوطلبان سایر گروه ها هم رفتار بسیار 
مناسبی نشان دادند.( اما با وجود این اتفاق مهم، اگر زن ها می خواهند به 
نسبت جمعیتشان جایگاهی در حکومت داشته باشند و حرفشان شنیده 

شود راه درازی در پیش دارند. 
نمایندگان  مجلس  کرسی های  درصد   23 حدود  این جا  تا  زنان 
آمریکا، و تقریبًا همین درصد را در سنا تصاحب کرده اند. این عددها 
برای قانون گذاران ایالتی متفاوت است، اما در سراسر کشور تقریبًا زیر 
یک چهارم از این صندلی ها متعلق به زنان است. این عددها از لحاظ 
است.  پایین  خوفناکی  شکل  به  ضمنًا  و  شگفت انگیز  واقعًا  تاریخی 
زن ها تقریبًا نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل می دهند. پس چرا برای 
دنیا می جنگند؟  محاکمة  هیئت های  از صندلی های  کسب یک چهارم 
چرا بسیاری از ملت ها ــ اغلب ملل ثروتمندتر و با سابقة دموکراسی 
طوالنی تر ــ نمی توانند هیئت های نمایندگی ای انتخاب کنند که واقعًا 

نمایندة جمعیتشان باشد؟
در  زنان  حضور  موانع  جهانی:  دیدگاه های  در  مقاالت  نویسندگان 
حکومت ها این سؤال را از جنبه های گوناگون و با نگاهی به حکومت های 
سراسر دنیا، از آمریکای شمالی تا شرق آسیا, بررسی می کنند. در فصل 
اول، دیدگاه ها موقعیت فعلی زنان و سایر کاندیداها را بررسی می کند، 
از کشور های آفریقایی گرفته تا غرب و کشورهایی که بیشترین جمعیت 

مسلمان را دارند.
در فصل دوم، نویسندگان به این موضوع می پردازند که چه چیزی 
مطرح  را  سؤال  این  همین طور  می شود,  جنسیتی  تنوع  نبوِد  موجب 
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می کنند که اگر دنیا زنان بیشتری بر مسند قدرت داشت چه شمایلی پیدا 
می کرد. فصل سوم بر نقش جنسیت گرایی در دور نگه داشتن زنان از 
موقعیت های رهبری متمرکز است. شاید عجیب نباشد که چند دیدگاه 
در این فصل به این موضوع بپردازد که چرا انتخاب یک رئیس جمهور 
زن در ظاهر برای ایاالت متحده کار مشکلی به نظر می رسد. فصل آخر 
نگاهی به آینده دارد ــ به خصوص این موضوع که سهمیه ها چگونه 
می توانند در نهایت توازن جنسیتی را برای حکومت های دنیا به ارمغان 
بیاورند و نتایج آن چه می تواند باشد. در همه جای دنیا اتفاق های مثبتی 
در حال وقوع است، اما همان طور که این مقاالت و دیدگاه ها نشان 
می دهند، زنان و سایر گروه  های اقلیت راهی طوالنی در پیش دارند تا 
اجازه یابند بار خدمت به مردم را در تناسب سیاسی به طور مساوی 

تقسیم کنند.
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بخش اول

تنوع جنسیتی در 
حکومت های سراسر دنیا



دیدگاه اول

در آفریقا، زنان در مبارزه برای برابری
با موانع زیادی مواجه اند

جومیسایموتوم

برابری جنسیتی  ظرف یک دهه  و  نیِم گذشته، زنان آفریقایی در عرصة 
در رهبری قارة آفریقا به پیشرفت های شگرفی دست یافته اند. با این حال، 
بسیاری از زنان در آفریقا به شکل نامتناسبی با فقر دست به گریبان اند و 
هنوز برای برابری جنسیتی می جنگند. جومیسای موتوم در خالصه مقاله ای 
که در ادامه می آید به مشکالت زنان آفریقا پرداخته و راه حل های احتمالی 
را نیز ارائه داده است. موتوم اهل زیمبابوه است و برای نشریة افریکا رینیوال 

انتشارات سازمان ملل می نویسد که دفتر آن در نیویورک است.1

هنگام مطالعة متن, این سؤال ها را در نظر داشته باشید:

بر اساس مطالب ارائه شده در این دیدگاه، چرا این مسئله به برابری . 1
بیشتری در سرتاسر قارة آفریقا منجر نشده است؟

برخی از دالیل عمدة ذکرشده مبنی بر این که زنان در کشورهای . 2
آفریقایی ظاهراً از مردها فقیرترند کدام اند؟

به مشکالت . 3 پرداختن  آفریقایی  ملل  تنوع  نویسنده،  باور  به  چرا, 
نابرابری را در آن جا سخت تر می کند؟

برای تحول  به دنبال کنفرانس جهانی پرسروصدایی که  یک دهه قبل، 
زنان  کرد,  تعیین  بلندپروازانه ای  اهداف  دنیا  سراسر  در  زنان  زندگی 

1. “African Women Battle for Equality,” by Gumisai Mutume, United Nations Africa Re-
newal, July 2005. Reprinted by permission.
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آفریقایی منطقًا منتظر تغییراتی بودند. امسال دهمین سالگرد آن اتفاق مهم 
است، چهارمین کنفرانس جهانی زنان در 1995 در پکن چین برگزار شد. 
زنان آفریقایی نیز نظیر همتایان خود در کشورهای دیگر به طور جدی 
به پیشرفت خود می اندیشند و سؤالشان این است که اصالحات وعده 
که چرا  است  این  بعدی  موضوع  است.  اجرا شده  مقدار  داده شده چه 
پیشرفت در بسیاری از کشورها محدود شده و به دنبال راه هایی برای 

غلبه بر موانع هستند.
راشل مایانیا, مشاور ویژة سازمان ملل در امور جنسیتی و پیشرفت 
زنان، در بازنگری ده سالة کنفرانس پکن در نیویورک این مطلب را عنوان 
است.  دیده شده  پیشرفت  نشانه های  اخیر  در طول سی سال  که  کرد 
وی گفت حرکت هایی به سمت اجرای »کنوانسیون حذف تمام اشکال 
به  ملل  تفاهم نامة سازمان  که  )سی ای دی ِای دبلیو(1  زنان«  علیه  تبعیض 
شمار می رود، همین طور توسعة سیاست ها و راهبردهای نوین و ایجاد 
شبکه هایی از کارشناسان جنسیت تنها نمونه هایی از این اقدامات هستند.
با این حال، با گذشت بیش از سی سال از اولین کنفرانس جهانی 
دربارة زنان در مکزیکوسیتی، »مردان به ماه رفتند و برگشتند، ولی زنان 

1. Convetion on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman (CEDAW)
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هنوز همان جایی که بودند هستند، این یعنی تالش برای حساس کردن 
جهان در مقابِل به حاشیه راندن ناروا و غیرقابل قبول زنان، که آن ها را از 
حقوق انسانی شان محروم می کند.« این حرف های خانم مایانیا بود که 

خطاب به نمایندگان 165 کشور جهان زد.
زنان در چند سال اخیر، به ویژه در آفریقا، گام های مهمی در عرصة 
سیاسی برداشته اند. اتحادیة آفریقا )اِی یو(، که حزب سیاسی قاره ای ا ست، 
با اشاعة برابری جنسیتی در ِسمت های عالی تصمیم گیری خود گام بلندی 
برداشته است. در سال 2003 پنج زن و پنج مرد به عضویت کمیسیون 
ِای یو انتخاب شدند. سال بعد خانم گرترود مونگال به سمت سرپرست 
پارلمان پان آفریقای اِی یو برگزیده شد، جایی که زنان 25 درصد اعضای آن 
را تشکیل می دهند. سرپرست دیگر نهاد اِی یو با عنوان افریکن پیر ریویو 
مکانیسم،1 که کارش نظارت بر استانداردهای حکمرانی صحیح است، نیز 

خانم مری انجلیک ساوانه است.
زنان آفریقایی با موفقیت به توافق هایی نیز دست یافته اند که باعث 
ارتقای حقوقشان می شود. تا پایان سال اخیر, 51 عضو از 53 کشور عضو 
اِی یو سی ای دی اِی دبلیو را به رسمیت شناختند، کنوانسیونی که در سال 
1979 توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و اغلب به 
عنوان الیحة بین المللی حقوق زنان توصیف می شود. و در 2003 فعاالن 
اجتماعی و سیاسی رؤسای دولت کشورهای خود را به تصویب تفاهم نامة 
حقوق زنان ترغیب کردند. اکنون آن ها در حال البی با دولت ها هستند تا 

گام نهایی را بردارند و پروتکل را تصویب کنند تا قابل اجرا شود.
2]...[

فقر چهره ای زنانه دارد
برنامة اقدام پکن3 و پیمان های گوناگون بین المللی که حاکمیت کشورهای 

1. the African Peer Review Mechanism

2. قالب افزودة متن اصلی است. ــ م.
3. the Beijing Platform for Action
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آفریقایی پای آن ها را امضا کرده اند هنوز مانده تا به تغییرات مثبتی در 
پایین ترین  در  آن ها  بینجامد.  آفریقایی  زنان  از  بسیاری  زندگی روزمرة 
موقعیت سلسله مراتب اجتماعی مانده اند، با کمترین میزان دسترسی به 
که  توافق هایی  از  برخی  این که  با  و تحصیالت.  اعتبار، سالمتی  زمین، 
را  ارث  و  مالکیت  حق  شناخته اند  رسمیت  به  آفریقایی  حکومت های 
محترم می شمارد، در بیشتر کشورها زنان دقیقًا از همین حقوق محروم اند.
نظیر  عقب افتادگی هایی  که  می شود  وخیم تر  زمانی  موقعیت 
مردان  از  بیشتر  را  زنان  آفریقا سالمت  در  که  فراگیر,  اچ آی وی/ ایدز 
تهدید می کند، برخی دستاوردهای توسعه را که زنان به دست آورده اند 
زایل کند. در نتیجه، فقر در کشورهای آفریقایی همچنان چهرة زنانه 
دارد، این گفتة خانم گالدیس موتوکوا عضو سازمان غیردولتی زنان در 
قانون و پیشرفت در آفریقا مستقر در زیمبابوه )دبلیو آی ال دی ِای اف( 
است. به اعتقاد او این که زنان آفریقایی با گذشت ده سال از کنفرانس 

پکن فقیرتر شده اند خیلی ناراحت کننده است.
بین سال های 1990 و 2000، تعداد افرادی که در فقر به سر می برند 
در تمام مناطِق رو به توسعه، بجز آفریقا، کاهش یافته، که در آفریقا این 
تعداد به بیش از 82 میلیون نفر رسید. زنان اکثریت جمعیت فقیر آفریقا 
را تشکیل می دهند، یعنی در برخی کشورها حتی تا 70 درصد. غالبًا 
مردها راحت تر کار پیدا می کنند و شرکت هایی که صاحبان آن ها مرد 

هستند دسترسی بیشتری به حمایت مؤسساتی نظیر بانک ها دارند.
بِنین،  دربارة  ملل  سازمان  کشاورزی  و  خواربار  سازمان  مطالعة 
بورکینافاسو، کنگو، موریتانی، مراکش، نامیبیا، سودان، تانزانیا و زیمبابوه 
نشان می دهد که زنان به ندرت مالک زمین هستند. در مواردی که زنان 
مالکیت دارند، زمینشان کوچک تر و نسبتًا کم محصول تر از مردان است. 
مطالعات این را نیز نشان می دهد که چنانچه دسترسی زنان کشاورز 
کلی  بازده  بود،  یکی  مردان  با  آموزش  و  کشاورزی  ورودی های  به 

می توانست بین ده تا بیست درصد افزایش یابد.
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مدرسه رفتن دختران
اما شاید مهم ترین عامل محدودکننده این است که زنان آفریقا را هنوز 
از تحصیل بازمی دارند، چیزی که غالبًا تنها بلیت آن ها برای خروج از 
ابتدایی شروع  فقر است. نابرابری ها بین دخترها و پسرها از مدرسة 
می شود و این تفاوت ها در کل سیستم آموزشی بسط می یابد. مجموع 
ثبت نام برای تحصیالت ابتدایی در آفریقا در دهة گذشته افزایش نسبی 
زیادی را در میان مناطق نشان داد. اما با توجه به نسبت اندک دخترهایی 
که در مدرسه ثبت نام کردند، این قاره هنوز از هدف دستیابی به برابری 
پذیرش تا پایان سال جاری فاصلة زیادی دارد. در سال 2000 آفریقای 
سیاه بیشترین دختران بی سواد دنیا را داشت، 23 میلیون دختر در آن به 
مدرسه نمی رفتند، یعنی از دهة پیش از آن ، که 20 میلیون نفر بود، بیشتر.
تعداد کل بچه هایی که از تحصیل بازمانده اند در طول یک دهة اخیر 
ابتدایی در  کمتر شده است. بین 1990 و 2000، ثبت نام در مدارس 
جهان از 596 میلیون به 648 میلیون رسیده، و باالترین میزان افزایش 
در آفریقای سیاه بوده است، که رکورد 38 درصد افزایش در آن ثبت 

شده است.
می دهد  قرار  هدف  را  دختران  که  آن هایی  مخصوصًا  سیاست ها 
موجب پیشرفت های قابل توجهی در کشورهایی نظیر بنین، بوتسوانا، 
خاطر  به  بنین،  در  مثاًل  شد.  نامیبیا  و  موریتانی  لسوتو،  گینه،  گامبیا، 
سیاست هایی نظیر آگاهی بخشی به والدین از طریق رسانه و کاهش 
هزینه های مدرسه برای دختران در مقطع ابتدایی مناطق بومی، شکاف 

جنسیتی از 32 به 22 درصد رسید.
سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی ملل متحد )یونسکو( گزارش 
می دهد که ثبت نام دختران به نسبت پسران افزایش یافته و همین طور 
بنابراین روش مؤثر  نیز سیر صعودی داشته است.  تعداد معلمان زن 
بین معلم هاست،  توازن جنسیتی  برابرسازی  برابری جنسیتی  تضمین 
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استراتژی ای که موریتانی برای کم کردن شکاف جنسیتی در مدارس 
ابتدایی به کار بست و این فاصله را بین سال های 1990 و 2000 از 13 

درصد به 4 درصد رساند.
گینه راهکار جامع تری را به کار گرفت، در اوایل دهة 1990 تحصیل 
چالش های  ارزیابی  از  بعد  دولت  برشمرد.  ملی  اولویت  را  دختران 
پیش روی دختران در مدارس، به ساخت توالت عمومی، حمایت از 
افزایش تعداد  باردار، توزیع کتاب های درسی رایگان و  دانش آموزان 
معلمان زن مبادرت ورزید. تا سال 2000 تعداد دخترانی که در این 
کشور به مدرسه می رفتند دو برابر شد و تعداد حضور پسرها در مدرسه 
80 درصد افزایش یافت. اما در مجموع، آفریقا نسبت به مناطق دیگر 

کمترین معلمان زن را دارد.
موانع پرشمار دیگری نیز سد راه توسعة تحصیالت در آفریقاست. 
برنامه های ریاضتی در بسیاری از کشورها در دهة 1980 باعث کاهش 
سنوات تحصیلی شده است. دولت ها منابع مالی اندکی برای نگهداری 
مدارس موجود یا ساخت مدارس جدید دارند. خانواده که فقیرتر شد 
غالبًا بحث اولویت تحصیل مطرح گشت و در بیشتر موارد این دختر 
لباس  پوشیدن  به  الزام  تحصیل،  هزینه های  می ماند.  در خانه  که  بود 
یک شکل، فاصلة طوالنی بین خانه و مدرسه، کمبود آب و امکانات 
بهداشتی، همه و همه دست به دست هم می دهند و دستیابی دختران به 

تحصیل را محدود می کنند.
زمانی که بچه ها پا به دبیرستان می گذارند و به کالج می رسند، شکاف 
جنسیتی حتی از این نیز بیشتر می شود. وزرای دول آفریقایی که به 
منظور ارزیابی پیشرفت قارة آفریقا بعد از کنفرانس پکن در آدیس آبابا 
گرد هم آمدند اعالم کردند: »زنان در سطح سوم تحصیالت و سطوح 
دانشگاهی همچنان حضور کمتری دارند. شکاف جنسیتی خصوصًا در 

علوم پایه، ریاضیات و علوم کامپیوتر دیده می شود.«
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چنان که در سایر موضوعاِت از لحاظ تاریخی مردانه نیز بدین منوال 
است، آمار سازمان بین المللی کار )آی ال او( نشان می دهد که زنان در 
طبق  دارند.  کمتر حضور  آفریقا  کالج های  فنی  برنامه های  و  واحدها 
گزارش های آی ال او  سهم زنان در دوره های پلی تکنیک از 40 درصد 
این که 30  با  غنا،  در  است.  متفاوت  زامبیا  در  درصد  تا 2  گامبیا  در 
درصد تمام دانشجویان پلی تکنیک زن هستند، زنان صرفًا یک درصد 

کل جمعیتی هستند که دوره های فنی را انتخاب می کنند.
با این همه، آفریقا در میزان سواد بزرگساالن پیشرفت کرده و بین 
سال های 1990 و 2000 این میزان به 20 درصد رسیده است. هدف آن 
است که تا سال 2015 میزان سواد بزرگساالن کشور را از سطح سال 
1990 به میزان 50 درصد باال ببرند. به گزارش یونسکو حدود نیمی 
از کشورهای آفریقای سیاه در زمینة برابری جنسیتی در همین منطقه 
پیشرفت متوسطی داشته اند. اما در برخی کشورها میزان بی سوادی زنان 
به مراتب بیشتر از میانگین منطقه ای آن یعنی حدود 50 درصد است. این 
میزان در بورکینا فاسو حدود 82 درصد، در سیرالئون 79 درصد و در 

بنین و اتیوپی 77 درصد است.

هدایت پول به سمت زنان
امروزه همگان این را قبول دارند که به منظور توانمندسازی زنان برای 
رهایی از فقر، سیاست های توسعه باید بر مشارکت آن ها در اقتصاد 
فعال  جمعیت  از  چشمگیری  سهم  زنان  این که  با  کند.  تأکید  بیشتر 
اقتصادی را تشکیل می دهند، مشارکت آن ها به طور کامل ثبت نشده 
چون عمدتًا درگیر کشاورزی خانوادگی بوده یا در بخش غیررسمی 
خانه،  کاِر  مثل  می دهند,  انجام  که  کارهایی  موارد،  باقی  در  فعال اند. 

فعالیت اقتصادی به حساب نمی آید.
است،  سیاه  آفریقای  اقتصاد  بخش  که حیاتی ترین  در کشاورزی, 
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زنان 60 تا 80 درصد کارگران تولید مواد غذایی را تشکیل می دهند، چه 
برای مصرف خانگی و چه برای فروش. اما با این که بیشتر کار را آن ها 
انجام می دهند، به بازارها و اعتبار دسترسی ندارند. در اوگاندا زنان 53 
درصد نیروی کار را تشکیل می دهند، اما فقط 11 درصد آوردة نقدی 

حاصل از فروش محصوالت نصیبشان می شود. 
نتومبو نادی ندایتوا، وزیر امور زنان نامیبیا, می گوید: »قویًا معتقدم 
از روزی که بشر به یاد دارد زنان نقش مهمی در توسعة اقتصادی و 
اجتماعی کشورشان بازی کرده اند و هنوز هم این نقش را ایفا می کنند. 
اما متأسفانه نادیده گرفته می شوند، نه کسی قدرشان را می داند نه برای 
کار سختی که انجام می دهند پاداشی دریافت می کنند.« او می گوید هر 
کشوری باید درصدی از بودجة ملی خود را به موضوعات جنسیتی 
که  است  واقعیت  این  اساس  بر  درخواست  »این  بدهد.  اختصاص 
تاکنون هیچ کشوری بیش از یک درصد بودجة ملی خود را به زنان و 
موضوعات جنسیتی اختصاص نداده است.« در حال حاضر منابع مالِی 

برنامه های ملِی پیشرفت زنان را عمدتًا شرکای خارجی تأمین می کنند.
خانم جوزفین اوئه درائوگو عضو کانون زنان آفریقا در آدیس آبابا 
می گوید سهم زنان در اقتصاد خانوار, که بیش از 70 درصد غذا در 
به حساب  ملی  آمار  در  باید  که  میزانی  به  می کنند،  فراهم  را  آفریقا 
آفریقایی  از 10 درصد کشورهای  »کمتر  می گوید:  است. وی  نیامده 
بررسی های نظام مند برای مقدار زمان مصرفی یا کار در خانه دارند.« 
این موضوع شناسایی نابرابری های جنسیتی بین زن و مرد و برنامه ریزی 

برای اتخاذ سیاست های جبرانی را مشکل می کند.
به جبران سوگیری جنسیتی در سیاست های کالن اقتصادی که به 
نفع مردها و پسرها و به ضرر زن ها و دخترها وضع شده، تعدادی از 
کشورهای آفریقایی به ابزاری به اسم بودجه بندی جنسیتی رسیده اند. 
کشورهایی  جمله  از  اوگاندا  و  تانزانیا  جنوبی،  آفریقای  رواندا،  کنیا، 
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هستند که به طور متداول بودجة خود را در امتداد مرزبندی های جنسیتی 
ارزیابی می کنند. با این کار تحلیل انتخاب هزینه های دولت و تأثیر آن 
بر زنان و مردان، پسرها و دخترها، با هدف شناخت بهتر نابرابری ها نیز 
رخ می دهد و در مقابل می تواند به برانگیختن سرمایه گذاری بیشتر برای 
کم کردن فاصله ها کمک کند، مثاًل با برنامه ریزی برای کاستن از بار زمان 
طوالنی کار زنان یا با بهبود دسترسی آن ها به انرژی، آب، حمل و نقل و 

فناوری های کاهندة کار. 
از  زنان  پیشرفت  بررسی  برای   2004 آوریل  در  که  جلسه ای  در 
زمان کنفرانس پکن برگزار شد، نهادهای غیردولتی )ان جی او ها( جامعة 
توسعة کشورهای جنوب آفریقا )اس اِی دی سی( از چهارده کشور عضو 

خود خواستند تا بودجه بندی جنسیتی را تا دسامبر 2006 اتخاذ کنند.

سیاست تأثیرگذار
به  که  دارند  ملی  دولتی  نهاد  تمام کشورهای اس اِی دی سی یک  تقریبًا 
در  آفریقا  اجتماعی  بنیاد  در  ان جی اوها  می پردازد.  موضوعات جنسیتی 
لوزاکا، زامبیا، اعالم کردند در 10 سالی که از کنفرانس پکن می گذرد، 
نتوانسته اند  و  شده اند  »ضعیف  وزارتخانه ها  یا  ادارات  واحدها،  این 
باشند.  به عدالت جنسیتی  برای دستیابی  پاسخگوی چالش های تالش 
ضعف منابع مالی، کمبود امکانات و نبود قدرت یا اقتدار درون دولت به 
منظور پیشبرد برابری و عدالت برای زنان تنها نمونه هایی از این موانع و 

محدودیت هاست.«
با این حال زنان در برخی از کشورهای آفریقای جنوبی به سمت 
و  آفریقا  جنوب  زنان  مثاًل  رفته اند.  سیاسی  قدرتمند  موقعیت های 
در  کردند.  خود  آن  از  را  مجلس  کرسی های  درصد   30 موزامبیک 
آن  در  زن  یک  که  شد  منطقه  کشور  اولین  موزامبیک   ،2004 فوریة 
به نخست وزیری رسید، خانم لویزا دیوگو. در رواندا، زنان بیشترین 
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میزان حضور در مجلس ملی در جهان را به دست آوردند. در آن جا، 
49 درصد کرسی های مجلس در اختیار زنان است، بسیار بیشتر از 30 
درصد هدفی که در کنفرانس پکن تعیین شده بود. میانگین این میزان 

در دنیا فقط 15 درصد است.
در 14 انتخابات از 23 انتخابات اخیر در کشورهای آفریقایی، زنان میزان 
حضور خود را در مجلس افزایش دادند. با این وصف، این موقعیت هنوز 
از وضعیت ایدئال خیلی دور است. در غالب این کشورها )20 کشور(, 
زنان 10 درصد کرسی های مجلس یا کمتر از آن را در اختیار دارند. مثاًل در 
ماداگاسکار، موریتانی و نیجر، کمتر از 5 درصد کرسی ها از آن زنان است.

سیاست های  اتخاذ  در  پارلمان  در  زنان  حضور  کشورها،  برخی  در 
زن ها،  از طرف  فشار  دلیل  به  است.  بوده  تأثیرگذار  جنسیت  به  حساس 
برخی کشورها سیاست های جبرانی نظیر سهمیه وضع کرده اند تا تعداد زنان 
در موقعیت های تصمیم گیری افزایش یابد. زنان نمایندة مجلس در جنوب 
آفریقا در وضع قوانین گوناگون نظیر قانونی کردن سقط جنین، مبارزه با 

خشونت خانگی و تضمین حمایت از کودک به موفقیت دست یافته اند.
در اوگاندا، زنان نمایندة مجلس به تصویب الیحه ای کمک کردند 
که تجاوز را مستوجب اشد مجازات به حساب می آورد. در سال 2003، 
کرد  وضع  را  خانواده ای  قانون  موزامبیک  طوالنی،  تأخیری  دنبال  به 
که برای رهایی زنان در آن کشور بسیار حیاتی و ضروری به حساب 
می آمد. خانم لیدیا بریتو وزیر تحصیالت تکمیلی این کشور می گوید: 

»اگر مجلس تک جنسیتی داشتیم، لوایح ضعیف تر می شدند.«
در مسائل جنسیتی  دفتر مشاور ویژه  مبوگوا عضو  واریارو  خانم 
سازمان ملل می گوید از آن جا که این قاره بسیار متنوع است، مشکالتش 
ساده  را  آن ها  نباید  جهانی  مباحثات  در  »بنابراین،  پیچیده اند.  بسیار 
برشمرد یا تا حد ویژگی های مشترک تقلیل داد.« مثالً دخترها هم نیاز 
به تحصیالت ابتدایی دارند، هم باید در مقابل خشونت و رفتارهای 

آسیب زننده از آن ها محافظت کرد.
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خانم مبوگوا می گوید در حالی که استراتژی های پایه ای برای بیرون 
کشیدن زنان از فقر باید ادامه یابد و اچ آی وی/ ایدز مهار شود، »مهم 
است که استراتژی هایی برای نسل های دوم و سوم در جای خودش به 
کار گرفته شود.« از جمله تضمین این که باید قراردادهای تجاری جهانی 
و تکنولوژی اطالعات و ارتباطات جدید برای زنان منافع آنی داشته 
باشد. وی می گوید توانمندسازی زنان نباید به بخش های کوچکی در 
داخل کشور محدود شود، بلکه باید »مشارکِت برابر زنان در روندهای 

سریع جهانی را تضمین کند«.

»برابری هنوز به واقعیت تبدیل نشده است«
چهل و نهمین  از  بخشی  عنوان  به   ،2005 مارس   11 تا  فوریه   28 از 
اجالس کمیسیون سازمان ملل دربارة موقعیت زنان، بیش از 80 وزیر، 
1800 نمایندة دولت و 2600 نماینده از سازمان های غیردولتِی 165 
کشور در نیویورک گرد هم آمدند تا عملکرد ده سالة بیانیه و برنامة اقدام 

پکن را ارزیابی کنند.
ملل,1  سازمان  زنان  پیشرفت  بخش  رئیس  هانان،  کاروالین  خانم 
گفت: »ده سال بعد از کنفرانس پکن، این بررسی توجه ما را به حوزه های 
بسیاری جلب می کند که در آن برابری زنان هنوز به واقعیت نپیوسته 
ــ ادامة خشونت گسترده علیه زنان در همه جای دنیا از جمله درگیری 
مسلحانه، افزایش ابتال به اچ آی وی/ ایدز در میان زنان، نابرابری جنسیتی 
در استخدام، فقدان حقوق سالمت جنسی و باروری و عدم دسترسی 
قانونی یکسان به زمین و دارایی تنها چند مورد از موارد موجود هستند.«
در این جلسه بیانیه ای صادر شد که در آن خواستار »اجرای کامل 

1. نهاد سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و قدرت بخشیدن به زنان یا به اختصار »زنان سازمان 
ملل« از جمله نهادهای زیرمجموعة سازمان ملل متحد است که در رابطه با حقوق زنان فعالیت 
می کند. این نهاد در پِی مجموعه تالش های سازمان ملل در زمینة مبارزه با تبعیض جنسیتی در 

سراسر جهان تشکیل شد. ــ م.


