
شــهروندی را تعلقــی بــه جامعــه  تعریــف کرده انــد کــه در 
پــی آن حقــوق و تکالیفــی بــرای انســان ها شــکل می گیرد. 
ــدن و  ــر ش ــال کوچک ت ــه روز در ح ــه روز ب ــی ک در جهان
فشــرده   تر شــدن اســت، ایــن رابطــه هــم در برابــر جامعــۀ 
داخلــی و هــم در برابــر جامعــۀ بین   المللــی در حــال 
ــن اســاس، مفهــوم شــهروندی  ــر ای شــکل گیری اســت. ب
ــراد  ــۀ اف ــع هم ــر مناف ــوی دیگ ــا و از س ــو نیازه از یک  س
ــن مفهــوم در دوره هــای مختلــف  ــرد. از ای ــر می گی را در ب
برداشــت های متفاوتــی  و حتــی محیط هــای مختلــف 
ــذاری  ــی تأثیرگ ــز داشــتن توانای ــه شــده اســت. گاه نی ارائ
ــف شــده اســت. در  ــی تعری ــی و بین  الملل ــط داخل ــر محی ب
واقــع، شــهروندی رابطــه ای چندســویه میــان دولــت، جامعه 
و مــردم را تعریــف می  کنــد کــه در آن مــردم تابــع دولــت 
ــی از شــهروندان اند. در نظــر  ــا تابع نیســتند، بلکــه دولت ه
ــا  ــد ت ــم می کن ــی فراه ــوم ظرفیت ــن مفه ــم ای ــی ه برخ
افــراد دیده   نشــده و دچــار محرومیت هــای  و  گروه  هــا 
طبقاتــی، جنســی و نــژادی بتواننــد در جهــت تأمیــن نیازهــا 
و منافــع خــود گام هــای مؤثری بردارنــد. از دیدگاه بســیاری 
توســعه، حقــوق شــهروندی می  توانــد  برنامه  ریــزان  از 
ــعۀ  ــداف توس ــق اه ــیر تحق ــبی در مس ــای مناس ظرفیت ه

انســانی ارائــه کنــد.
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ــال  ــورهای در ح ــیاری از کش ــارب بس ــه تج ــا ک از آنج
توســعه ایــن واقعیــت را آشــکار کــرده کــه در مســیر اجرای 
ــه  ــان ب ــتم، زن ــرن بیس ــعه در ق ــدد توس ــای متع برنامه ه
ــاد انســانی تری در  ــدند، ابع ــل ش ــی آن تبدی ــان اصل قربانی
مباحــث توســعۀ همه جانبــه، توســعۀ انســانی و نیــز توســعۀ 
پایــدار مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت. بــر ایــن اســاس، 
ــد اجــرای برنامه هــای توســعه، مفهــوم شــهروندی  در رون
و حقــوق برآمــده از آن رویکــردی انســانی تر را هــدف قــرار 
داده اســت. از ایــن دیــدگاه، تمرکــز بــر حقــوق شــهروندی 
ــه  ــد ک ــاد می کن ــان ایج ــرای زن ــبی ب ــای مناس فرصت ه
ــای  ــار محرومیت ه ــع آث ــت رف ــا در جه ــد از آنه  می توانن
تاریخــی خــود، و به ویــژه راه یافتــن بــه عرصه هــای 
تصمیم گیــری، بهره  گیرنــد. بــر ایــن مبنــا، موضــوع برابــری 
ــد آن  ــات جدی ــهروندی و مالحظ ــوق ش ــا حق ــیتی ب جنس

پیونــد یافتــه اســت.
ــوع  ــترش موض ــرح و گس ــداد ط ــب، در امت ــن ترتی ــه ای ب
جنســیت در مباحــث مربــوط بــه راه هــا و شــیوه های 
ــز  ــیتی نی ــگاه جنس ــان، ن ــوق زن ــاع از حق ــون دف گوناگ
وارد موضــوع شــهروندی شــده اســت. جنســیت بــه یکــی 
از مهم تریــن ابعــاد مســائل توســعه در جهــان تبدیــل 
ــرن بیســتم، موضــوع جنســیت و  شــده اســت. از اواخــر ق
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شــهروندی بــا موضــوع مهــم زمامــداری و حکمرانــی هــم 
پیونــد یافــت. تالش هــای فعــاالن حقــوق زنــان در سراســر 
ــای  ــیت وارد عرصه ه ــوع جنس ــد موض ــبب ش ــان س جه
ــع  ــیاری از مناب ــود. در بس ــی ش ــات اجتماع ــون حی گوناگ
ــون  ــائلی همچ ــهروندی، مس ــیت و ش ــه جنس ــوط ب مرب
ــده در  ســاختارها، نهادهــا و قوانیــن و سیاســت های بازدارن
تأمیــن حقــوق شــهروندی زنــان مــورد بررســی قــرار گرفته 
اســت. در ایــن زمینــه ایجــاد و تقویــت نهادهــای مدنــی از 
نفــوذ و اعتبــار ویــژه ای برخــوردار بــوده اســت. بــر همیــن 
اســاس موضــوع جنســیت بــا دموکراتیک ســازی و راه هــای 
گوناگــون آن ارتبــاط پیــدا کــرده اســت. هرچنــد خاســتگاه 
ایــن مفاهیــم و موضوع هــا جوامــع پیشــرفتۀ جهــان اســت 
ــا  کــه دارای فرهنــگ و ســاختارهای اجتماعــی متفــاوت ب
ــار  ــدن و آث ــی ش ــتند، جهان ــعه نیافته هس ــورهای توس کش
ــۀ  ــای هم ــده تالش    ه ــبب ش ــۀ آن س ــوع و همه جانب متن
ــق از  ــن تجربه هــای موف ــری از ای ــرای بهره گی کشــورها ب

ــه گســترش چشــمگیر برخــوردار شــود. ــدی رو ب رون
انتشــار ایــن مفاهیــم و ضــرورت درس آموختــن از تجــارب 
ــم  ــا مفاهی ــده ت ــب ش ــعه یافته موج ــع توس ــق جوام موف
جنســیت و توســعه بــا موضــوع شــهروندی ارتباطــی نزدیک 
و مؤثــر بیابــد. بــر همیــن اســاس اینــک در سراســر جهــان 
ــه کــه موضــوع جنســیت  ــزان توســعه همــان  گون برنامه  ری
ــان  ــای زن ــا و توانایی  ه ــری ظرفیت ه ــت به کارگی و اهمی
را در برنامه   هــای توســعه مــورد توجــه قــرار می   دهنــد 
)کوالیــی و حافظیــان ۱385(، موضــوع حقــوق شــهروندی 
ــگ  ــی تنگاتن ــزون و در ارتباط ــه   ای روزاف ــه گون ــم ب را ه
بــا آنهــا مطــرح و پیگیــری می کننــد. پیچیدگی هــای 
فزاینــدۀ زندگــی شــهری و دشــواری های گوناگــون پیــش 
ــت  ــان اهمی ــر جه ــانی در سرتاس ــع انس ــۀ جوام روی هم
ــعه  ــای توس ــیتی در برنامه ه ــگاه جنس ــت ن ــج و تقوی تروی
ــان را بیــش از پیــش  ــز تأمیــن حقــوق شــهروندی زن و نی
برجســته ســاخته اســت. بــه ایــن ترتیــب، پیونــد موضــوع 
ــه و توســعۀ  ــای توســعۀ همه جانب ــا موضوع   ه شــهروندی ب
ــه درجه هــای  ــدار اینــک در همــۀ کشــورهای جهــان ب پای
مختلــف مــورد توجــه قــرار گرفته اســت. کارآمــدی حضور و 
تــالش جهانــی در اجــرای برنامه  هــای توســعۀ پایــدار دیگر 
ــل  ــد عوام ــرد و هرچن ــرار نمی   گی ــد ق ــکار و تردی ــورد ان م

ــان  ــون همچن ــای گوناگ ــاختاری در عرصه ه ــع س و موان
ــکار  ــه ای آش ــه گون ــرورت ب ــن ض ــتند، ای ــذار هس تأثیرگ

مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
مراکــز پژوهشــی پرشــمار در کشــورهای پیشــرفته اهمیــت 
برجسته ســازی ضــرورت حضــور تأثیرگــذار زنان و به شــمار 
ــرار  ــورد توجــه ق ــان در برنامه هــای توســعه را م ــدن آن آم
داده انــد. بررســی های بســیار در مــورد برنامه هــای توســعه 
نشــان می دهــد کــه موضــوع شــهروندی فضای مناســبی را 
بــرای حضــور زنــان در ســطوح گوناگــون مدیریــت شــهری 
و مدیریت هــای کالن فراهــم مــی آورد. طــرح مباحــث 
ــرایط  ــد ش ــان می  توان ــهروندی زن ــوق ش ــه حق ــوط ب مرب
ــر  ــذار ب ــت های تأثیرگ ــرای سیاس ــی و اج ــرای طراح را ب
ــی  ــدرت و فرصت های ــع ق ــۀ مناب ــه هم ــان ب ــی زن دسترس
بــا ســابقۀ طوالنــی محرومیــت زنــان از آنهــا بهبود بخشــد. 
تقویــت و تحکیــم موضــوع حقــوق شــهروندی زنــان امکان 
ــعه  ــع توس ــی از مناب ــع را از نیم ــۀ جوام ــدی هم بهره من
ــان  ــر جه ــق در سراس ــای موف ــازد. تجربه ه ــم می  س فراه
ــان از »حــوزۀ خصوصــی« و  نشــان داده خــارج کــردن زن
ــان در  ــرای حضــور اثربخــش آن ایجــاد شــرایط مناســب ب
ــع بســیاری از عوامــل  »حــوزۀ عمومــی« در کاهــش و رف

ــت. ــوده اس ــذار ب ــعه  نیافتگی تأثیرگ توس
اینــک همــۀ جوامــع بشــری در کشــورهای مختلــف 
بحران هــای  ماننــد  حیاتــی  بــا موضوع هایــی  جهــان 
زیســت محیطی، مســائل ناشــی از تغییرهــای آب و هوایــی، 
ــرایطی  ــن ش ــتند. در چنی ــه رو هس ــا روب ــد آنه ــدز و مانن ای
ــوق  ــن حق ــازوکارهای تأمی ــر س ــز ب ــو تمرک ــان، در پرت زن
ــورد  ــای م ــۀ حوزه ه ــته  اند در هم ــود، توانس ــهروندی خ ش
ــته  اند  ــان توانس ــد. آن ــا کنن ــده ایف ــی تعیین کنن ــاره نقش اش
در جوامــع توســعه یافته  تر، بــا اســتفاده از فرصت هــای 
ــون اجتماعــی  ــر در زمینه هــای گوناگ ــر، نقشــی مؤث برابرت
کــه زندگــی همــۀ انســان ها را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد 
ایفــا کننــد و بــا بهره گیــری از ظرفیــت حقــوق شــهروندی 
خــود در عرصــۀ اجــرای وظایــف شــهروندی، بــه عواملــی 
اثربخــش در مســیر بهبــود عمومــی جامعــه و کشــور خــود 
تبدیــل شــوند. بهبــود و ارتقــای همه   جانبــۀ جوامع پیشــرفته 
ــای  ــمار آوردن ظرفیت   ه ــه ش ــری و ب ــزان به  کارگی ــا می ب
ــف  ــوق و تکالی ــایی حق ــع شناس ــان و در واق ــانی زن انس
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شــهروندی آنــان ارتباطــی مســتقیم یافتــه و جریان ســازی 
ــعه در  ــای توس ــت ها و برنامه ه ــۀ سیاس ــیتی در هم جنس
ایــن چارچــوب اهمیتــی ویــژه پیــدا کــرده اســت. در جهانی 
ــی  ــار و عــوارض جهان ــه ســرعت و شــدت همــۀ آث کــه ب
ــوق و  ــرار دادن حق ــد نظــر ق ــد، م ــه می کن شــدن را تجرب
تکالیــف شــهروندی زنــان بــه ضرورتــی تبدیــل شــده کــه 
هیــچ دولتــی کــه داعیــۀ توســعه و خــروج از عقب ماندگــی 

ــکار آن نیســت.  ــه ان ــادر ب ــد ق را مطــرح می کن
ــئلۀ  ــا مس ــعه ب ــب موضــوع جنســیت و توس ــن ترتی ــه ای ب
شــهروندی و از ایــن مســیر بــا موضــوع زمامــداری پیونــد 
می یابــد. اینــک »حکمرانــی خــوب« بــا ضــرورت به شــمار 
ــرش و  ــۀ پذی ــر پای ــان ب ــای آن ــان و توانایی ه آوردن زن
تحکیــم حقــوق شهروندی شــان پیونــدی جداناشــدنی یافتــه 
اســت. موضــوع قــدرت و نقــش دولــت در بهبــود همه جانبۀ 
زندگــی مــردم در سراســر جهــان بــا موضــوع »زمامــداری 
ــش  ــای نق ــل، ایف ــک دارد. در اص ــی نزدی ــوب« ارتباط خ
ــادی را  ــواداران زی ــا در مســیر توســعۀ کشــورها ه دولت  ه
ــل توجهــی در  ــردازی قاب ــه خــود جلــب کــرده و نظریه  پ ب
ــت. در  ــه اس ــکل گرفت ــعه گرا« ش ــای توس ــورد »دولت ه م
ایــن زمینــه حضــور زنــان در مدیریت سیاســی و تأثیــر آنــان 
بــر تقویــت هنجارهــای زمامــداری خــوب و به ویــژه مبــارزه 
بــا فســاد و رانــت بســیار مــورد توجــه قــرار داشــته اســت. 
ــری  ــه عناص ــان را ب ــان، آن ــهروندی زن ــوق ش ــن حق تأمی
ــل  ــوب تبدی ــی خ ــق حکمران ــیر تحق ــده در مس تعیین کنن
ــدار  ــدی و پای ــری ج ــان تأثی ــن رو، آن ــت. از ای ــرده اس ک
ــدی و  ــدرت، قانونمن ــۀ ســطوح ســاخت ق در شــفافیت هم
شــفافیت عملکردهــا خواهنــد داشــت. تجربه هــای بســیاری 
در سراســر جهــان ایــن مدعــا را بــه اثبــات رســانده اســت.

بر اســاس مطالــب مــورد اشــاره و بــر پایــۀ تجــارب موفــق 
کشــورهای پیشــرفته، اینــک موضــوع توســعه بــا توجــه بــه 
ابعــاد گوناگــون آن بــه عنــوان رویکــردی چندوجهــی مــورد 
توجــه قــرار گرفتــه و بــا گنجانــده شــدن ابعــاد انســانی و 
ــه اســت. مســئلۀ  جنســیتی در آن شــکل مناســب   تری یافت
برنامه هــای توســعه،  پایــداری  حفــظ محیط  زیســت و 
ــت.  ــیده اس ــترش بخش ــدار را گس ــعۀ پای ــر توس ــز ب تمرک
ــود  ــول خ ــیر تح ــز در مس ــعه نی ــیت و توس ــوع جنس موض

بــا مســئلۀ شــهروندی، حقــوق مــردم و تکالیــف دولت   هــا 
پیونــد یافتــه اســت. ایــن تحــوالت ســبب شــده تــا توســعه 
چهــرۀ انســانی تری بــه خــود بگیــرد و مالحظــات بشــری 
و زیســت محیطی فراتــر از مرزهــای ملــی دنبــال شــود. در 
ایــن عرصــه، تأمیــن حقــوق انســانی و حقــوق شــهروندی 
ــای  ــری از توانایی ه ــت بهره گی ــو و اهمی ــک س ــان از ی زن
آنــان در مســیر رشــد و توســعۀ پایــدار از ســوی دیگــر بــه 
گونــه  ای فزاینــده در سراســر جهــان مــورد توجــه و پیگیری 

قــرار گرفتــه اســت.  

منابع:

کوالیــی، الهــه و حافظیــان، محمدحســین. )۱385(. نقــش زنــان   -
ــران. ــران: انتشــارات دانشــگاه ته در توســعۀ کشــورهای اســامی، ته

57
-5

ه 8
مار

ش

۱8




