المرأة والرجل :شراكة من أجل كوكب سميم
قدّمت ّفي ّالندوة ّاإلقميمية ّلألمـ ّالمتحدة ّبشأف ّالتعاوف ّبيف ّالمفوضية ّاالقتصاديّة ّواالجتماعيّة ّآلسياّ
والمحيط ّاليادئ ّ(ّ )ESCAPوالمنظماتّغير ّالحكوميّةّ(ّ)NGOsمفّأجؿ ّالتّخفيؼّمفّوطأةّالفقرّ
فيّالمناطؽّالريفيّة
بيافّالجامعةّالبيائيّةّالعالميةّالمقدـّإلىّمؤتمرّالمرأةّالعالميّمفّأجؿّكوكبّسميـّ
مياميّ،الوالياتّالمتّحدةّاألمريكيّةّ
ّ21-8تشريفّثاني/نوفمبر2992ّ،
ّّّ
"إصالحّالعالـّوراحةّاألمـّالّيتحققافّإالّباالتحادّواالتفاؽ"ّ.ىذهّالنبوءة ّاإلليية ّنطؽّبيا ّلسافّحضرةّ
بياءّاهللّأثناءّالعقودّالختاميةّلمقرفّالتّاسعّعشرّ،وقدّتجاىمياّقادةّذاؾّالزمافّ.إالّّأفّّالبشريّةّأصبحتّ

اقتنعتّأخيرّبأنوّ
ًّا
يفّ،أكثرّوعياّبتكافمياّواالعتمادّالمتبادؿّفيماّبينياّ،و
ًّ
فيّالعقدّاألخيرّمفّالقرفّالعشر

الّيمكفّأليّ ّفردّأو ّمؤسسةّأو ّأمّةّأفّتعيشّفيّعزلةّتامّةّعفّالكؿّّ.لقدّدفعت ّأزمةّ ّالتنمية/البيئةّ

العديدّإلى ّإعادةّالتفكير ّفيّرؤيتيـ ّلمعالـّّوبدأواّبالنّظرّإلى ّاألرضّكنظاـّعضويّمتكامؿّوموحدّ.
وبالتاليّ،فإفّ ّ البحثّعفّالتوازفّبيفّاحتياجاتّالمجتمعّوالمواردّالمحدودةّلعالـّالطبيعةّ،يحدثّضمفّ

السّياؽّاألكبرّلمبحثّعفّالتّوازفّّوالسّالـّوالتوافؽّواالنسجاـّداخؿّالمجتمعّنفسوّّّّ.

لقدّشرحتّالكتاباتّالبيائيّةّالعالقةّالقويةّبيفّوحدةّالجنسّالبشرىّّوالمساواةّبيفّالجنسيف"ّ :يجبّأفّ
تّمنحّالمرأةّمزيّةّالتعميـّعمىّقدـّالمساواةّمعّالرجؿّوأف ّتعطىّكامؿّالحؽّفىّإمتيازاتوّ.أي ّأنوّالّ
يجبّأفّيكوفّىناؾّإيّإختالؼّفىّتربيةّالذكورّعفّاإلناثّكيماّتتربىّلدىّمعشرّالنساءّقدرةّوأىميةّ
تحاداّووفاّقًاّ.ولقدّكانتّالبشريةّ
مساويةّلمرجؿّفي ّالمعادلةّاإلجتماعيةّواإلقتصاديةّ.عندئذّيناؿّالعالـّا ًّ
فى ّالعصور ّالغابرة ّقاصرة ّومعيبة ّمف ّجراء ّنقصانياّ .ونكب ّالعالـ ّبالحرب ّوالدمار؛ ّوسيكوف ّتعميـّ
المرأةّبمثابةّخطوةّعظيمةّعمىّطريؽّإبطاؿّالحروبّوالقضاءّعميياّّ،إلنياّستستخدـّكؿّماّلديياّمفّ

نفوذّلتقاومياّ.فاألـّىي ّالتي ّتنشّيء ّالطفؿّوتربّي ّالصبيّ ّإلىّالبموغّ.فسترفضّأفّتسمـّإبنياّضحيةّ
فىّساحةّالوغىّ.بؿّستكوفّفىّالحقيقةّأعظـّعامؿّفىّتأسيسّالسالـّالعاـّوفضّالمنازعاتّالدوليةّ.

وستقضيّالمرأةّبكؿّتأكيدّعمىّالقتاؿّمفّبيفّالبشرّ".
واآلف ّمعظـ ّاألنظمة ّاالجتماعية ّىمشت ّالمرأةّ .وبشكؿ ّعاـّ ،نزعت ّاستراتيجيّات ّالتنمية ّالحديثة ّإلىّ
تعزيز ّ ،وفيّبعضّاألحيافّ،إلىّاستفحاؿّأوضاعّعدـّالمساواةّ.ولمعالجةّعدـّالمساواةّبيفّالجنسيفّ،
أطمقتّاألمـّالمتحدةّ"عقدّاألمـّالمتحدةّالخاصّبالمرأةّ:المساواةّ،التنميةّوالسالـّ(ّ.")2981-2991

وكنتيجة ّلألبحاث ّالتي ّأجريت ّخالؿ ّىذا ّالعقدّ ،أصبحت ّالمساىمات ّالحيويّة ّلمنّساء ّفي ّالحياةّ
ّوضوحاّ .كما ّأبرزت ّاألبحاث ّالجديدة ّاألعباء ّغير ّالضروريّةّ
ًّ
االجتماعيّة ّواالقتصاديّة ّلبالدىفّ ّأكثر
التيّتتحمّمياّالنّساءّوالعقباتّالتيّتحوؿّدوفّمشاركتياّالكاممةّفيّالمجتمعّ.واألكثرّأىميةّمفّذلؾّأفّ
فرصاّغيرّمسبوقةّكيّيتبادلفّالخبراتّّواآلراءّّ.ووجدتّالنساءّأفّ
ىذهّالسّنواتّالعشرّقدّأتاحتّلمنساءّ ًّ
مشاغميفّواىتماماتيفّ ّالمشتركة ّحوؿّمستقبميفّ ّومستقبؿّالعائمةّاإلنسانية ّقد ّمكّنيفّ ّمف ّتجاوزّالحدودّ
ّ

طريّة ّوالطبقيّة ّوالعرقيّةّ .باإلضافة ّإلى ّذلؾّ ،ساىـ ّىذا ّالعقد ّبتحفيز ّعممية ّإعادة ّالحيوية ّإلىّ
القّ ّ
المنظماتّالتقميديّة ّلممرأة ّ ّوتشكيؿ ّمنظمات ّغيرّحكوميّةّجديدةّعمىّمستوىّالقاعدةّ،تعنى ّباحتياجاتّ
محدّدةّلمم أرةّ.وقدّسيّمتّىذهّالمنظماتّغيرّالحكوميّةّوجودّشبكةّمفّاالتّصاالتّالمكثّفةّبيفّالنساءّ،
ومكّنتيفّمف ّتبييف ّاحتياجاتيفّّ،وتصميـّبرامجيفّّ،والبدءّفيّالتّأثيرّفى ّعمميةّوضعّالسّياساتّعمىّ
جميعّالمستوياتّ ّ.ونتيجةّلمجيودّالتيّبذلتّخالؿّىذاّالعقدّ،بدأّالمخطّطوفّالتّنمويوفّبمعالجةّصعوبةّ

حصوؿ ّالمرأة ّعمى ّالموارد ّمف ّقبيؿ ّالتربية ّّوالتعميـ ّوالتكنولوجيا ّّواالئتمافّ .كما ّعممت ّوكاالت ّاألمـّ

المتحدةّ،والحكوماتّالوطنيّةّّ،ووكاالت ّالتنميةّالدوليةّعمىّتأسيسّأقساـّخاصّةّلمنّظر ّفى ّاحتياجاتّ
المرأةّّواىتماماتياّ.
ػالرغـّمػػفّإحػرازّبعػػضّالتّقػػدـّ،تبقػػىّ
تمػؾّإنجػػازاتّىامػةّيجػػبّدعميػػاّوتوسػيعياّبدرجػػةّكبيػرةّ.ولكػػفّ،وبػ ّ
النّسػػاءّعمػػىّىػػامشّعمميػةّوضػػعّالسّياسػػاتّ،وتبقػػىّالػػنّظـّالتػػيّعممػػتّعمػػىّقمعيػػاّوفقًػػاّلمتقاليػػدّالقائمػػةّ

إلػػىّحػػدّّكبيػػرّ.فيػػذهّالػػنّظـّتتبػػعّنمطًػاّمػػفّالييمنػػةّالػػذيّاتّسػػـّبػػوّالمجتمػػعّآلالؼّالسػنيفّ:رجػػاؿّىيمنػواّ
ػالرغـّ
عنصريّةّىيمنتّعمىّمجموعةّأخرىّ،وأمػةّىيمنػتّعمػىّأمػةّ ّ.وب ّ
ّ
عمىّالنّساءّ،مجموعةّعرقيّةّأوّ
مػػفّتػػردّدّالبش ػريّةّفػػىّإحػػداثّالتغييػػرّ"ّ،إالّأفّتمػػؾّالم ػواّزيفّقػػدّاضػػطربتّوتغيػػرت"ّّ ّ،وكمػػاّجػػاءّفػػىّ

الكتاباتّالبيائيّة"ّ:اتجوّالعنؼّجيػةّاالضػمحالؿّ،ألفّالػذّكاءّوالميػارةّالفطريػةّوالصػفاتّالروحانيػةّمػفّ
ػاّفيومػػاّّ.إذفّفيػػذاّالقػػرفّ
اّيومػ
المحبػػةّوالخدمػػةّالتػػيّتتجمػػىّفػػيّالنسػػاءّتجمريػ
ػاّعظيمػػاّصػػارتّتػػزدادّسػ ر
ً
ػمو ً
ً

اجػػاّكػػامالًّبفضػػائؿّالنسػػاءّوكمػػاالتيفّّّ.واذاّأردنػػاّالتعبيػػرّتعبيػ ًػراّ
البػػديعّجعػػؿّشػػؤوفّالرجػػاؿّتمتػػزجّامتز ً

صحيحاّقمناّأفّىذاّالقرفّسيكوفّقرًناّيتعادؿّفيوّىذافّالعنصرافّ:الرجؿّوالمرأةّتعػادالًّأكثػرّ،ويحصػؿّ
ًّ
بينيماّتوافؽّأشدّ".

فيّالوقتّالذيّيتوجبّفيوّعمىّالنّساءّأفّينميف ّقدراتيفّ ّويتقدمفّ ّلمقياـ ّبدورّفاعؿّفيّحؿّ ّمشاكؿّ

محدودا ّدوفّالتّعا ّوفّالكامؿّمفّقبؿّالرجاؿّ.لقدّحقّقتّالنّساءّالعامالتّ
ًّ
العالـّ،سيكوفّتأثيرّأعماليفّ ّ
عظيما ّفيّالمجاالتّذاتّالتّأثيرّالمفتوحةّأماميفّّ.واآلفّيجبّأفّتتفؽّالنساءّ
قدرّ ًّ
معا ّباتحادّواتفاؽ ّ ًّا
ًّ
ؿّكشركاءّمتساوييفّّ.وعندماّيقدّـّالرجاؿّدعميـّالكامؿّليذهّالعمميةّ،مرحّبيفّبالنّساءّفيّكافّةّ
ّ
معّالّرجا

ساءّمعاّمفّ
ًّ
فّالرجاؿّوالنّ
مجاالتّالمساعيّاإلنسانيّةّ،مقدّريفّمساىماتيفّّ،ومشجّعيفّمشاركتيفّّسيتمكّ ّ

المساىمةّفيّخمؽّبيئةّأخالقيّةّونفسيّةّيمكفّأفّيظيرّفيياّالسّالـّوتتقدّـّوتزدىرّفيياّحضارةّمستدامةّ

مفّالرجؿّوالمرأةّألفّ
ّ
شؾّصعباّلكؿّ ّ
ًّ
بيئرّياّ .إفّ ّالتحوؿّالمطموبّلتحقيؽّالمساواةّالحقيقيّةّسيكوفّبال ّ
يجبّوضعّالموـّجانبا ّحيث ّالّيمكفّ
ًّ
كال ّمنيماّيجبّأفّيعيدّتقييـّماّىو ّالمألوؼّ،وماّىو ّالروتيفّ.
رّ
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لوـّأيّ ّشخصّألنّوّتـّ ّتشكيؿ ّشخصيتوّبتأثيرّالقوىّاالجتماعيّةّوالتاريخيّةّ.ويجبّنبذّالشّعورّبالذّنبّ
لصالحّالشعورّبالمسؤوليّةّنحو ّالنموّ.وفيّمواجيةّالتّحدياتّالكبيرةّالتيّتواجوّالبشريةّ،فعمى ّعاتؽّ
الجميع ّتقع ّمسؤولية ّاالعتراؼ ّبأفّ ّالنّظـ ّالقديمة ّلـ ّتعد ّصالحة ّوالجميع ّسيسألوف ّمف ّقبؿ ّأجياؿّ
المستقبؿّعفّطريقةّإدارتيـّلمحضارةّاإلنسانيةّوعالقتياّباألرضّّ.
بّصبراّذاترّيا ّومعّاآلخريفّ ّ،وتعمي ًّما ّبالمحبّةّ ،ومرورّالوقتّ.
ًّ
ّّأمّا ّالتغييرّفيو ّعمميةّمفّالتطور ّتتطمّ
عندماّيدرؾّالرجاؿّأنّوّلفّيكوفّبإمكانيـّتحقيؽّقدراتيـّوقابمياتيـّالكاممةّ
ّ
سرّ
التحوؿ ّأكثرّي ًّا
ّوسيصبح ّ ّ

الرجاؿّبفعالية ّمبدأّ
ماّلـّتتمكّفّالنساءّمفّتحقيؽّقدراتيفّ ّوقابمياتيفّّ.وفيّالواقعّ،عندماّيعززّويروج ّ ّ
يجياّ
المساواةّ،فمفّيكوفّىناؾّماّيدعو ّالنساءّلمنّضاؿّمفّأجؿّحقوقيفّ ّ.وسيتخمّ ّ
ىّالرجاؿّوالنّساءّتدر ً

عفّالمواقؼ ّغيرّالسّميمة ّالتيّتمسّكوا ّبياّلزمفّطويؿّويدخموا ّفى ّحياتيـ ّالقيـّالمؤدّية ّلتحقيؽّاالتّحادّ
الحقيقيّّّ.
إفّ ّالجامعة ّالبيائيّة ّالعالميّة ّترى ّأفّ ّالحضارة ّالعالميّة ّالنّاشئة ّستقوـ ّعمى ّدعامة ّااللتزاـ ّالمشترؾّ
لمجموعةّجديدةّمفّالقيـّ،وفيـّمتساىـ ّلمتوازفّبيفّالحقوؽّوالواجباتّ،واستعدادّكؿّ ّفردّلممساىمة ّفيّ

أةّليسّتطور ّحديّثًاّ،
ًّا
خدمةّالمصالحّالعميا ّلمبشريةّجمعاءّ.وبالنّسبةّلمبيائييفّ،فإفّ ّااللتزاـّبتحريرّالمر
مبيماّ ،فقناعتناّىيّأفّ ّوحدةّالجنسّالبشريّتعتمدّعمىّالمساواةّ
اةّبيفّالجنسيفّمبدءا ّ ًّ
ًّ
وليستّالمساو

احؿّالرضاعةّ،والطف ّولةّ،
ّ
بيفّالرجاؿّوالنساءّّ.والبشريّةّ،كماّتوضّحّالكتاباتّالبيائيةّ،وقدّاجتازتّمر
ّ
والمراىقةّالمضطربةّ،تقتربّاآلفّمف ّمرحمةّالبموغّ،وىيّالمرحمةّالتيّستشيدّ"إعادةّبناءّونزعّسالحّ

حدّعضوياّفيّكافةّالجوانبّاألساسيّةّمفّحياتياّ".
ًّ
العالـّالمتحضّرّبأكمموّ–ّعالـّمتّ
األصؿّاالنجميزيّ :
Women and Men: Partnership for a Healthy Planet
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