توسـعه و حقـوق شهـروندی زنان
الهه کوالیـی
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شــهروندی را تعلقــی بــه جامع ـه تعریــف کردهانــد کــه در
پــی آن حقــوق و تکالیفــی بــرای انســانها شــکل میگیرد.
در جهانــی کــه روز بــه روز در حــال کوچکتــر شــدن و
فشــرده تر شــدن اســت ،ایــن رابطــه هــم در برابــر جامعــۀ
داخلــی و هــم در برابــر جامعــۀ بین المللــی در حــال
شــکلگیری اســت .بــر ایــن اســاس ،مفهــوم شــهروندی
از یک ســو نیازهــا و از ســوی دیگــر منافــع همــۀ افــراد
را در بــر میگیــرد .از ایــن مفهــوم در دورههــای مختلــف
و حتــی محیطهــای مختلــف برداشــتهای متفاوتــی
ارائــه شــده اســت .گاه نیــز داشــتن توانایــی تأثیرگــذاری
بــر محیــط داخلــی و بین المللــی تعریــف شــده اســت .در
واقــع ،شــهروندی رابطــهای چندســویه میــان دولــت ،جامعه
و مــردم را تعریــف می کنــد کــه در آن مــردم تابــع دولــت
نیســتند ،بلکــه دولتهــا تابعــی از شــهرونداناند .در نظــر
برخــی هــم ایــن مفهــوم ظرفیتــی فراهــم میکنــد تــا
گروه هــا و افــراد دیده نشــده و دچــار محرومیتهــای
طبقاتــی ،جنســی و نــژادی بتواننــد در جهــت تأمیــن نیازهــا
و منافــع خــود گامهــای مؤثری بردارنــد .از دیدگاه بســیاری
از برنامه ریــزان توســعه ،حقــوق شــهروندی می توانــد
ظرفیتهــای مناســبی در مســیر تحقــق اهــداف توســعۀ
انســانی ارائــه کنــد.
* دکتری روابط بینالملل

از آنجــا کــه تجــارب بســیاری از کشــورهای در حــال
توســعه ایــن واقعیــت را آشــکار کــرده کــه در مســیر اجرای
برنامههــای متعــدد توســعه در قــرن بیســتم ،زنــان بــه
قربانیــان اصلــی آن تبدیــل شــدند ،ابعــاد انســانیتری در
مباحــث توســعۀ همهجانبــه ،توســعۀ انســانی و نیــز توســعۀ
پایــدار مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت .بــر ایــن اســاس،
در رونــد اجــرای برنامههــای توســعه ،مفهــوم شــهروندی
و حقــوق برآمــده از آن رویکــردی انســانیتر را هــدف قــرار
داده اســت .از ایــن دیــدگاه ،تمرکــز بــر حقــوق شــهروندی
فرصتهــای مناســبی بــرای زنــان ایجــاد میکنــد کــه
میتواننــد از آنهــا در جهــت رفــع آثــار محرومیتهــای
تاریخــی خــود ،و بهویــژه راه یافتــن بــه عرصههــای
تصمیمگیــری ،بهره گیرنــد .بــر ایــن مبنــا ،موضــوع برابــری
جنســیتی بــا حقــوق شــهروندی و مالحظــات جدیــد آن
پیونــد یافتــه اســت.
بــه ایــن ترتیــب ،در امتــداد طــرح و گســترش موضــوع
جنســیت در مباحــث مربــوط بــه راههــا و شــیوههای
گوناگــون دفــاع از حقــوق زنــان ،نــگاه جنســیتی نیــز
وارد موضــوع شــهروندی شــده اســت .جنســیت بــه یکــی
از مهمتریــن ابعــاد مســائل توســعه در جهــان تبدیــل
شــده اســت .از اواخــر قــرن بیســتم ،موضــوع جنســیت و
ekolaee@ut.ac.ir

17

شماره 57-58

شــهروندی بــا موضــوع مهــم زمامــداری و حکمرانــی هــم
پیونــد یافــت .تالشهــای فعــاالن حقــوق زنــان در سراســر
جهــان ســبب شــد موضــوع جنســیت وارد عرصههــای
گوناگــون حیــات اجتماعــی شــود .در بســیاری از منابــع
مربــوط بــه جنســیت و شــهروندی ،مســائلی همچــون
ســاختارها ،نهادهــا و قوانیــن و سیاســتهای بازدارنــده در
تأمیــن حقــوق شــهروندی زنــان مــورد بررســی قــرار گرفته
اســت .در ایــن زمینــه ایجــاد و تقویــت نهادهــای مدنــی از
نفــوذ و اعتبــار ویــژهای برخــوردار بــوده اســت .بــر همیــن
اســاس موضــوع جنســیت بــا دموکراتیکســازی و راههــای
گوناگــون آن ارتبــاط پیــدا کــرده اســت .هرچنــد خاســتگاه
ایــن مفاهیــم و موضوعهــا جوامــع پیشــرفتۀ جهــان اســت
کــه دارای فرهنــگ و ســاختارهای اجتماعــی متفــاوت بــا
کشــورهای توســعهنیافته هســتند ،جهانــی شــدن و آثــار
متنــوع و همهجانبــۀ آن ســبب شــده تالش  هــای همــۀ
کشــورها بــرای بهرهگیــری از ایــن تجربههــای موفــق از
رونــدی رو بــه گســترش چشــمگیر برخــوردار شــود.
انتشــار ایــن مفاهیــم و ضــرورت درس آموختــن از تجــارب
موفــق جوامــع توســعهیافته موجــب شــده تــا مفاهیــم
جنســیت و توســعه بــا موضــوع شــهروندی ارتباطــی نزدیک
و مؤثــر بیابــد .بــر همیــن اســاس اینــک در سراســر جهــان
برنامه ریــزان توســعه همــان گونــه کــه موضــوع جنســیت
و اهمیــت بهکارگیــری ظرفیتهــا و توانایی هــای زنــان
را در برنامه هــای توســعه مــورد توجــه قــرار می دهنــد
(کوالیــی و حافظیــان  ،)1385موضــوع حقــوق شــهروندی
را هــم بــه گونــه ای روزافــزون و در ارتباطــی تنگاتنــگ
بــا آنهــا مطــرح و پیگیــری میکننــد .پیچیدگیهــای
فزاینــدۀ زندگــی شــهری و دشــواریهای گوناگــون پیــش
روی همــۀ جوامــع انســانی در سرتاســر جهــان اهمیــت
ترویــج و تقویــت نــگاه جنســیتی در برنامههــای توســعه
و نیــز تأمیــن حقــوق شــهروندی زنــان را بیــش از پیــش
برجســته ســاخته اســت .بــه ایــن ترتیــب ،پیونــد موضــوع
شــهروندی بــا موضوع هــای توســعۀ همهجانبــه و توســعۀ
پایــدار اینــک در همــۀ کشــورهای جهــان بــه درجههــای
مختلــف مــورد توجــه قــرار گرفته اســت .کارآمــدی حضور و
تــاش جهانــی در اجــرای برنامه هــای توســعۀ پایــدار دیگر
مــورد انــکار و تردیــد قــرار نمی گیــرد و هرچنــد عوامــل

و موانــع ســاختاری در عرصههــای گوناگــون همچنــان
تأثیرگــذار هســتند ،ایــن ضــرورت بــه گونــهای آشــکار
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
مراکــز پژوهشــی پرشــمار در کشــورهای پیشــرفته اهمیــت
برجستهســازی ضــرورت حضــور تأثیرگــذار زنان و به شــمار
آمــدن آنــان در برنامههــای توســعه را مــورد توجــه قــرار
دادهانــد .بررســیهای بســیار در مــورد برنامههــای توســعه
نشــان میدهــد کــه موضــوع شــهروندی فضای مناســبی را
بــرای حضــور زنــان در ســطوح گوناگــون مدیریــت شــهری
و مدیریتهــای کالن فراهــم مــیآورد .طــرح مباحــث
مربــوط بــه حقــوق شــهروندی زنــان می توانــد شــرایط
را بــرای طراحــی و اجــرای سیاســتهای تأثیرگــذار بــر
دسترســی زنــان بــه همــۀ منابــع قــدرت و فرصتهایــی
بــا ســابقۀ طوالنــی محرومیــت زنــان از آنهــا بهبود بخشــد.
تقویــت و تحکیــم موضــوع حقــوق شــهروندی زنــان امکان
بهرهمنــدی همــۀ جوامــع را از نیمــی از منابــع توســعه
فراهــم می ســازد .تجربههــای موفــق در سراســر جهــان
نشــان داده خــارج کــردن زنــان از «حــوزۀ خصوصــی» و
ایجــاد شــرایط مناســب بــرای حضــور اثربخــش آنــان در
«حــوزۀ عمومــی» در کاهــش و رفــع بســیاری از عوامــل
توســعه نیافتگی تأثیرگــذار بــوده اســت.
اینــک همــۀ جوامــع بشــری در کشــورهای مختلــف
جهــان بــا موضوعهایــی حیاتــی ماننــد بحرانهــای
زیســتمحیطی ،مســائل ناشــی از تغییرهــای آب و هوایــی،
ایــدز و ماننــد آنهــا روبــهرو هســتند .در چنیــن شــرایطی
زنــان ،در پرتــو تمرکــز بــر ســازوکارهای تأمیــن حقــوق
شــهروندی خــود ،توانســته اند در همــۀ حوزههــای مــورد
اشــاره نقشــی تعیینکننــده ایفــا کننــد .آنــان توانســته اند
در جوامــع توســعهیافته تر ،بــا اســتفاده از فرصتهــای
برابرتــر ،نقشــی مؤثــر در زمینههــای گوناگــون اجتماعــی
کــه زندگــی همــۀ انســانها را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد
ایفــا کننــد و بــا بهرهگیــری 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
بــا میــزان به کارگیــری و بــه شــمار آوردن ظرفیت هــای
انســانی زنــان و در واقــع شناســایی حقــوق و تکالیــف
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شــهروندی آنــان ارتباطــی مســتقیم یافتــه و جریانســازی
جنســیتی در همــۀ سیاســتها و برنامههــای توســعه در
ایــن چارچــوب اهمیتــی ویــژه پیــدا کــرده اســت .در جهانی
کــه بــه ســرعت و شــدت همــۀ آثــار و عــوارض جهانــی
شــدن را تجربــه میکنــد ،مــد نظــر قــرار دادن حقــوق و
تکالیــف شــهروندی زنــان بــه ضرورتــی تبدیــل شــده کــه
هیــچ دولتــی کــه داعیــۀ توســعه و خــروج از عقبماندگــی
را مطــرح میکنــد قــادر بــه انــکار آن نیســت.
بــه ایــن ترتیــب موضــوع جنســیت و توســعه بــا مســئلۀ
شــهروندی و از ایــن مســیر بــا موضــوع زمامــداری پیونــد
مییابــد .اینــک «حکمرانــی خــوب» بــا ضــرورت به شــمار
آوردن زنــان و تواناییهــای آنــان بــر پایــۀ پذیــرش و
تحکیــم حقــوق شهروندیشــان پیونــدی جداناشــدنی یافتــه
اســت .موضــوع قــدرت و نقــش دولــت در بهبــود همهجانبۀ
زندگــی مــردم در سراســر جهــان بــا موضــوع «زمامــداری
خــوب» ارتباطــی نزدیــک دارد .در اصــل ،ایفــای نقــش
دولتهــا در مســیر توســعۀ کشــورها هــواداران زیــادی را
بــه خــود جلــب کــرده و نظریه پــردازی قابــل توجهــی در
مــورد «دولتهــای توســعهگرا» شــکل گرفتــه اســت .در
ایــن زمینــه حضــور زنــان در مدیریتسیاســی و تأثیــر آنــان
بــر تقویــت هنجارهــای زمامــداری خــوب و بهویــژه مبــارزه
بــا فســاد و رانــت بســیار مــورد توجــه قــرار داشــته اســت.
تأمیــن حقــوق شــهروندی زنــان ،آنــان را بــه عناصــری
تعیینکننــده در مســیر تحقــق حکمرانــی خــوب تبدیــل
کــرده اســت .از ایــن رو ،آنــان تأثیــری جــدی و پایــدار
در شــفافیت همــۀ ســطوح ســاخت قــدرت ،قانونمنــدی و
شــفافیت عملکردهــا خواهنــد داشــت .تجربههــای بســیاری
در سراســر جهــان ایــن مدعــا را بــه اثبــات رســانده اســت.
براســاس 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
جنســیتی در آن شــکل مناس ـب تری یافتــه اســت .مســئلۀ
حفــظ محیط زیســت و پایــداری برنامههــای توســعه،
تمرکــز بــر توســعۀ پایــدار را گســترش بخشــیده اســت.
موضــوع جنســیت و توســعه نیــز در مســیر تحــول خــود

بــا مســئلۀ شــهروندی ،حقــوق مــردم و تکالیــف دولت هــا
پیونــد یافتــه اســت .ایــن تحــوالت ســبب شــده تــا توســعه
چهــرۀ انســانیتری بــه خــود بگیــرد و مالحظــات بشــری
و زیسـتمحیطی فراتــر از مرزهــای ملــی دنبــال شــود .در
ایــن عرصــه ،تأمیــن حقــوق انســانی و حقــوق شــهروندی
زنــان از یــک ســو و اهمیــت بهرهگیــری از تواناییهــای
آنــان در مســیر رشــد و توســعۀ پایــدار از ســوی دیگــر بــه
گونـه ای فزاینــده در سراســر جهــان مــورد توجــه و پیگیری
قــرار گرفتــه اســت.
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