
 شراكة من أجل كوكب سميم: المرأة والرجل

ّقدّ  ّبيف ّالتعاوف ّبشأف ّالمتحدة ّلألمـ ّاإلقميمية ّالندوة ّمتّفي ّواالجتماعيّ االقتصاديّ المفوضية ّآلسياّة ة
ESCAPّ)والمحيطّاليادئّ NGOsّ)ةّوالمنظماتّغيرّالحكوميّ ( ّالفقرّمفّأجؿّالتّ ( خفيؼّمفّوطأة
 ةفيّالمناطؽّالريفيّ 

 

ّكوكبّسميـجؿّأمفّّالعالميةّالعالميةّالمقدـّإلىّمؤتمرّالمرأةّيائيّ بيافّالجامعةّالب

ّةاألمريكيّ حدةّ،ّالوالياتّالمتّ يميام

 2992ّ،نوفمبر/تشريفّثاني8-21ّ

ّّّ

لسافّحضرةّّنطؽّبياّلييةاإلّوءةالنبىذهّ".ّإصالحّالعالـّوراحةّاألمـّالّيتحققافّإالّباالتحادّواالتفاؽ"
ّأصبحتّةالبشريّ ّأفّ ّإالّ ّ.وقدّتجاىمياّقادةّذاؾّالزمافّ،اسعّعشرلختاميةّلمقرفّالتّ بياءّاهللّأثناءّالعقودّا

بأنوّّاواقتنعتّأخيرًّّبتكافمياّواالعتمادّالمتبادؿّفيماّبينيا،ّافيّالعقدّاألخيرّمفّالقرفّالعشريف،ّأكثرّوعيًّ
البيئةّ/التنميةّّأزمةّفعتدلقدّ.ّكؿّ ةّعفّالةّأفّتعيشّفيّعزلةّتامّ أمّ ّومؤسسةّأّوفردّأّالّيمكفّأليّ 

داألرضّكنظاـّعضويّمتّظرّإلىالنّ بواّألمعالـّّوبدّرؤيتيـفيّّلتفكيرإعادةّاّإلىالعديدّ .ّكامؿّوموح 
البحثّعفّالتوازفّبيفّاحتياجاتّالمجتمعّوالمواردّالمحدودةّلعالـّالطبيعة،ّيحدثّضمفّّوبالتالي،ّفإفّ 

ّّّ.ّوالتوافؽّواالنسجاـّداخؿّالمجتمعّنفسوالـّالسّ ّووازفّياؽّاألكبرّلمبحثّعفّالتّ السّ 

يجبّأفّ"ّ:المساواةّبيفّالجنسيفّوالعالقةّالقويةّبيفّوحدةّالجنسّالبشرىّةّالكتاباتّالبيائيّ لقدّشرحتّ
ّالتعميـّعمىّقدـّالمساواةّمعّالرجؿّوأفمنحّالمرأةّمزيّ تّ  أنوّالّّيأ.ّتعطىّكامؿّالحؽّفىّإمتيازاتوّة

نساءّقدرةّوأىميةّالؼّفىّتربيةّالذكورّعفّاإلناثّكيماّتتربىّلدىّمعشرّالإختّييجبّأفّيكوفّىناؾّإ
ولقدّكانتّالبشريةّ.ّااّووفاقًّتحادًّاعندئذّيناؿّالعالـّ.ّواإلقتصاديةالمعادلةّاإلجتماعيةّّيمساويةّلمرجؿّف

ّنقصانيا ّجراء ّمف ّومعيبة ّقاصرة ّالغابرة ّالعصور ّفى ّت. ّوسيكوف ّبالحربّوالدمار؛ عميـّون كبّالعالـ
مفّّالمرأةّبمثابةّخطوةّعظيمةّعمىّطريؽّإبطاؿّالحروبّوالقضاءّعميياّ،ّإلنياّستستخدـّكؿّماّلدييا

فسترفضّأفّتسمـّإبنياّضحيةّ.ّإلىّالبموغّيّ الصبّيالطفؿّوتربّ ّيءتنشّ ّيالتّيفاألـّى.ّنفوذّلتقاوميا
.ّالمنازعاتّالدوليةّـّوفضبؿّستكوفّفىّالحقيقةّأعظـّعامؿّفىّتأسيسّالسالـّالعا.ّفىّساحةّالوغى

ّ".المرأةّبكؿّتأكيدّعمىّالقتاؿّمفّبيفّالبشرّيوستقض

ّىم شتّالمرأة ّاالجتماعية ّاألنظمة ّواآلفّمعظـ ّاستراتيجيّ نزعتّّوبشكؿّعاـ،. ّالحديثة إلىّاتّالتنمية
ف،ّولمعالجةّعدـّالمساواةّبيفّالجنسي.ّوفيّبعضّاألحياف،ّإلىّاستفحاؿّأوضاعّعدـّالمساواةّتعزيز،

(".2981ّ-2991)المساواة،ّالتنميةّوالسالـّ:ّعقدّاألمـّالمتحدةّالخاصّبالمرأة"أطمقتّاألمـّالمتحدةّ
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ّالحيويّ  ّالمساىمات ّأصبحت ّالعقد، ّىذا ّخالؿ ّأجريت ّالتي ّلألبحاث ّلمنّ وكنتيجة ّالحياةّة ّفي ساء
ّواالقتصاديّ االجتماعيّ  ّة ّاأكثرّوضوحًّّىفّ لبالدة .ّ ّالضروريّ ّاألبحاثّالجديدةّبرزتأكما ّغير ةّاألعباء
ّواألكثرّأىميةّمفّذلؾّأف.ّساءّوالعقباتّالتيّتحوؿّدوفّمشاركتياّالكاممةّفيّالمجتمعمياّالنّ التيّتتحمّ 
وجدتّالنساءّأفّّو.ّاآلراءّويتبادلفّالخبراتّّكيّغيرّمسبوقةّافرصًّّقدّأتاحتّلمنساءّالعشرّنواتىذهّالسّ 

تجاوزّالحدودّّمفّنيفّ مكّ ّقدّنسانيةإلمستقبؿّالعائمةّايفّّومستقبمحوؿّّةالمشتركّيفّ اتاىتماممشاغميفّّو
ّوالطبقيّ يّ طّرقّ ال ّوالعرقيّ ة ّةة .ّ ّىذّ،ذلؾّإلىباإلضافة ّعمميةالّاساىـ ّبتحفيز ّّعقد ّالحيوية إلىّإعادة
باحتياجاتّّعنىعمىّمستوىّالقاعدة،ّتجديدةّةّغيرّحكوميّ ّاتمنظمّتشكيؿّوّلممرأةّةالتقميديّ لمنظماتّا

بيفّالنساء،ّّفةصاالتّالمكثّ االتّ وجودّشبكةّمفّةّمتّىذهّالمنظماتّغيرّالحكوميّ وقدّسيّ .ّةدةّلممرأمحدّ 
ياساتّعمىّعمميةّوضعّالسّ ّفىأثيرّ،ّوالبدءّفيّالتّ ،ّوتصميـّبرامجيفّ احتياجاتيفّ ّتبييفّنتيفّمفومكّ 

ّصعوبةويوفّبمعالجةّنمطوفّالتّ ،ّبدأّالمخطّ عقدالّاالتيّب ذلتّخالؿّىذّنتيجةّلمجيودّو.ّجميعّالمستويات
ّعمىّ ّّوّقبيؿّالتربيةّمفّمواردالحصوؿّالمرأة ّاالئتمافّوّوالتكنولوجياالتعميـ عممتّوكاالتّاألمـّّكما.

ّحتياجاتاّفىّظرلمنّ ةّالتنميةّالدوليةّعمىّتأسيسّأقساـّخاصّ ّوكاالتة،ّّوالمتحدة،ّوالحكوماتّالوطنيّ 
ّ.ماتيااىتماّوّالمرأة

ػػإنجػػازاتّّتمػؾ قػػدـ،ّتبقػػىّبعػػضّالتّ ّإحػػرازّغـّمػػفولكػػف،ّوبػػالرّ .ّياّبدرجػػةّكبيػرةيعوتوسػػيجػػبّدعميػػاّّةىام 
ّقائمػػةالّوفًقػػاّلمتقاليػػدّقمعيػػاظـّالتػػيّعممػػتّعمػػىّياسػػات،ّوتبقػػىّالػػنّ ةّوضػػعّالسّ سػػاءّعمػػىّىػػامشّعممي ػػالنّ 

ػػاتّ ّالػػذيّمػػفّالييمنػػةّانمًطػػّتتبػػعّظـيػػذهّالػػنّ ف.ّكبيػػرّإلػػىّحػػدّ  رجػػاؿّىيمنػػواّ:ّنيفسػػـّبػػوّالمجتمػػعّآلالؼّالس 
ػيّ عنصّرّوةّأساء،ّمجموعةّعرقيّ عمىّالنّ  ػةّىيمنتّعمىّمجموعةّأخرى،ّوأم  غـّبػالرّ ّو.ّةةّىيمنػتّعمػىّأم 
كمػػاّجػػاءّفػػىّّوّ،"ّقػػدّاضػػطربتّوتغيػػرتفّيّزواالمػػإالّأفّتمػػؾّ"ّّ،ةّفػػىّإحػػداثّالتغييػػردّالبشػػريّ مػػفّتػػردّ 

ّالػذّ :ّ"ةالكتاباتّالبيائيّ  وحاني ػةّمػفّات جوّالعنؼّجيػةّاالضػمحالؿ،ّألف  ػفاتّالر  كاءّوالميػارةّالفطري ػةّوالص 
إذفّفيػػذاّالقػػرفّ.ّّالمحب ػػةّوالخدمػػةّال تػػيّتتجم ػػىّفػػيّالن سػػاءّتجميرػػاّعظيًمػػاّصػػارتّتػػزدادّسػػموراّيوًمػػاّفيوًمػػا

ذاّأردنػػاّالت عبيػػرّتعبيػػًراّ.ّّالبػػديعّجعػػؿّشػػؤوفّالر جػػاؿّتمتػػزجّامتزاًجػػاّكػػاماًلّبفضػػائؿّالن سػػاءّوكمػػاالتيفّ  وا 
ّىذاّالقرفّسيكوفّقرًناّيتعادؿّفيوّىذافّالعنصرافصحيحًّ الر جؿّوالمرأةّتعػاداًلّأكثػر،ّويحصػؿّ:ّاّقمناّأف 

 ".بينيماّتوافؽّأشدّ 

مشاكؿّّدورّفاعؿّفيّحؿّ بّقياـلمّويتقدمفّ ّقدراتيفّ ّنمي فساءّأفّيفيّالوقتّالذيّيتوجبّفيوّعمىّالنّ 
ساءّالعامالتّقتّالنّ لقدّحقّ .ّفّالكامؿّمفّقبؿّالرجاؿعاّودوفّالتّ ّامحدودًّّالعالـ،ّسيكوفّتأثيرّأعماليفّ 

ّفؽّالنساءواآلفّيجبّأفّتت.ّأثيرّالمفتوحةّأماميفّ التّ ذاتّمجاالتّالفيّّاعظيمًّّاقدرًّّباتحادّواتفاؽّامعًّ
ةّساءّفيّكافّ بيفّبالنّ ـّالرجاؿّدعميـّالكامؿّليذهّالعممية،ّمرحّ عندماّيقدّ ّو.ّمتساوييفّكاءؿّكشّراجّرمعّال
مفّّاساءّمعًّجاؿّوالنّ فّالرّ سيتمكّ ّمشاركتيفّ عيفّ،ّومشجّ ريفّمساىماتيفّ ،ّمقدّ ةاإلنسانيّ ّمساعيتّالمجاال

مستدامةّـّوتزدىرّفيياّحضارةّالـّوتتقدّ ةّيمكفّأفّيظيرّفيياّالسّ ةّونفسيّ المساىمةّفيّخمؽّبيئةّأخالقيّ 
ؿّالمطموبّلتحقيؽّالمساواةّالحقيقيّ ّإفّ ّ.ايّربيئ جؿّوالمرأةّألفّمفّالرّ ّاّلكؿّ شؾّصعبًّّةّسيكوفّبالالتحو 
ّجانبًّ.ّروتيفالّو،ّوماّىألوؼالمّومنيماّيجبّأفّيعيدّتقييـّماّىّكالرّ الّيمكفّّحيثّايجبّوضعّالمـو
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ّأيّ  نبّعورّبالذّ ويجبّنبذّالشّ .ّةةّوالتاريخيّ بتأثيرّالقوىّاالجتماعيّ شخصيتوّّتشكيؿّوّتّـ شخصّألنّ ّلـو
ّالنموّوةّنحلصالحّالشعورّبالمسؤوليّ  ّالتيّتواجوّالبشرية،ّوفيّمواجيةّالتّ . عاتؽّّفعمىحدياتّالكبيرة

ّالنّ ّأفّ بّعتراؼالاّمسؤوليةّتقعّالجميع ّتعد ّلـ ّالقديمة ّأجياؿّّصالحةظـ ّقبؿ ّمف ّسي سألوف والجميع
ّ.ّاألرضبمحضارةّاإلنسانيةّوعالقتياّلّيـإدارتطريقةّعفّالمستقبؿّ

.ّلوقتاومرورّّ،ةبالمحبّ ّامًّيتعمومعّاآلخريف،ّّوّاذاتيّراّبّصبرًّتطمّ تّتطورعمميةّمفّالّوفيالتغييرّّاأمّ ّّ
ؽّقدراتيـّوقابمياتيـّالكاممةّوّلفّيكوفّبإمكانيـّتحقيجاؿّأنّ عندماّيدرؾّالرّ ّاأكثرّي سرًّّؿالتحوّ ّصبحيسّو

مبدأّّفعاليةبجاؿّالرّ ّيعززّويروجوفيّالواقع،ّعندماّ.ّوقابمياتيفّ ّفّالنساءّمفّتحقيؽّقدراتيفّ ماّلـّتتمكّ 
تدريجًياّساءّجاؿّوالنّ ىّالرّ سيتخمّ ّو.ّضاؿّمفّأجؿّحقوقيفالنساءّلمنّ ّوالمساواة،ّفمفّيكوفّىناؾّماّيدع

ّحادتّ االتحقيؽّلّيةالمؤدّ قيـّالّحياتيـّفىّواخمويدبياّلزمفّطويؿّّكواتمسّ التيّّميمةالسّ غيرّّؼعفّالمواق

ّ.ّالحقيقيّ 

ّالبيائيّ ّإفّ  ّالعالميّ الجامعة ّة ّترى ّالعالميّ ّأفّ ة ّالنّ الحضارة ّالمشترؾّة ّااللتزاـ ّدعامة ّعمى ّستقـو اشئة
فيّّلممساىمةفردّّكؿّ لمتوازفّبيفّالحقوؽّوالواجبات،ّواستعدادّّمتساىـمجموعةّجديدةّمفّالقيـ،ّوفيـّل

،ّايثًّحدّاااللتزاـّبتحريرّالمرأةّليسّتطورًّّسبةّلمبيائييف،ّفإفّ وبالنّ .ّمعاءمبشريةّجلّخدمةّالمصالحّالعميا
وحدةّالجنسّالبشريّتعتمدّعمىّالمساواةّّقناعتناّىيّأفّ فّ،امبيمًّّاوليستّالمساواةّبيفّالجنسيفّمبدءًّ

ّتوضّ البشريّ ّو.ّجاؿّوالنساءبيفّالرّ  ّاجتازتّمراحؿّالرّ ة،ّكما لة،ّضاعة،ّوالطفّوحّالكتاباتّالبيائية،ّوقد
إعادةّبناءّونزعّسالحّ"مةّالتيّستشيدّ،ّوىيّالمرحمرحمةّالبموغّمفاآلفّتقتربّوالمراىقةّالمضطربة،ّ

ّ."ةّمفّحياتيافيّكافةّالجوانبّاألساسيّ ّاحدّعضويًّعالـّمتّ ّ–رّبأكمموّالعالـّالمتحضّ 

ّ :االنجميزيّألصؿا
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