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سال ااشتنر6831 :
ك تاب حا ضر مجمو عهاي از سخنراني ها و مقا له هايي ا ست كه طي دو د هه اخ ير در
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سيمنارها وگرده مايي هاي داخ لي و خارجي ارا يه شده و يا در ن شريات عل مي به
چاپ رسيدهاند.
مطا لب مورد ب حث درا ين مجمو عه از ت نوع و گو ناگوني برخوردار ند و طي آن ها
مسااايز زنااا از منيرهاااي متنااوع بررسااي و تجليااه و تحليااز شاادهانااد.
هدف از تن ييم ا ين ك تاب ،آ گاه سازي جام عه از يك سو ،ن سبت به توانم ندي هاي
ز نا و از سوي دي گر ن سبت به م حدوديت هايي ا ست كه ز نا ك شور ما با آن ها
مواجهاند .توسعه كشور بستگي به توساعه تاوام ماردا و زناا و جامعاه دارد.
ز ماني مي توا ك شور را تو سعه ياف ته دان ست كه ز نا و مردا  ،هم از ن ير
دستر سي به م نابع و هم از ن ير بهرهم ندي از د ستاوردهاي تو سعه ،از فر صتهاي
برا بري بر خوردار با شند .متا سفانه واقع يت حاكي از آ ا ست كه در ك شور ما
بين ز نا و مردا در ا ين دو زمي نه فا صله ز يادي و جود دارد؛ ا ما واقع يت
الاي و
اه افا
اي رو با
اي تخييا
اديهاي علما
اود دارد و آ توانمنا
ال وجا
اري نيا
ديگا
قابليت هاي عملي انكارناپذير زنا ما است كه وجود اين فاصله و استمرار آ
را بر نميتا بد .و ضعيت ز نا در جوا مع دي گر و تالش دولت ها براي كا ستن
تبعيضات جنسيتي ،عامز مهم ديگري است كه موجب مي شود زنا ما در جهت تغيير
و ضع مو جود و براي اح قاق ح قوق خوي ا صرار ورز ند .د ستيابي به ا ين ح قوق،
سرنو شت مح توم جام عه آ گاه ما خوا هد بود .و ام يد ا ست مجمو عه ا ين تالش ها به
حذف نابرابري ز نا و مردا در ت مامي عر صههاي اقت يادي ،اجت ماعي ،فرهن گي،
ما
سيا سي و به و يژه مديريتي در هر دو سطح كال و خرد بينجا مد و ز نا
بتواننااد بااا بهرهگيااري از اسااتعدادهاي ،اتااي ،داناييهااا و توانمنااديهاي
اكت سابي ،ظرفيت هاي بالقوه خود را عين يت بخ شند و از هر آ چه كه در توا
دار ند براي ت عالي و تكا مز خود ب هره گير ند و در م سير تو سعه گام هاي موثري
بردارند.
فهرست مطالب:
-

در عرصه مديريت

حيار و سقف شيشهاي مانع حضور زنا
مسئوليتهاي دولت ها در قبال زنا
مشاركت زنا در مديريت كشور
زنا  ،طاليهدارا گفتوگوي تمد ها در مسير توسعه پايدار
موقعيت زنا در جامعه دانشگاهي
تغييرات جايگاه شغلي زنا در يك دهه
تحليلي سيستمي از نق زنا در حفظ محيطزيست
نق زنا در توسعه علم مديريت
توانايي كارآفريني زنا
اثرات جنگ بر زنا و كودكا
مديريت در خانواده
شكاف ديجيتالي جنسيت ،نمودي از نابرابري در جامعه اطالعاتي

...واقعيت حاكي از آ است كه زنا يعني نيمي از جمعيت جها ،هنوز در
موقعيتي قرارنگرفته اند كه از نيرو و توا عييم آنها براي نيز به هدف
هاي توسعه پايدار،استفاده موثري بعمز آيد.مسايز زنا همچنا حز نشده
باقي مانده اند و تغييرات و تحوالت جهاني نيل راه حز هاي مطلوبي براي
مسايز گسترده زنا عرضه نكرده اند.
دردسامبر  ،5991مسايز زنا درچهارمين كنفرانس جهاني پكن مطرح ودر
دستوركارجهاني قرارگرفت.سه كنفرانس پيشين به ترتيب درسال هاي 5991
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درمكليكوسيتي 5991،دركپنهاك و 5991درنايروبي برگلارشده بودند.در
كنفرانس پكن حدود پنجاه هلار نفر از هيات هاي نمايندگي دولت ها،سازما
ملز متحد،تشكز هاي غيردولتي و رسانه ها حضور داشتند و به تبادل نير
پيرامو مسايز ومشكالت زنا در حوزه هاي فقر،آموزش و توانمند
سازي،بهداشت،خشونت،اقتياد،رسانه ها،محيط زيست وباالخره مسايز دخترا
پرداختند.در پايا كگنفرانس دولت ها با تيويب بيانيه وكارپايه عمز پكن
تعهد خود را مبني بر هدايت جنسيتي وجاري سازي مسائز جنسيتي در تمام
سياستها،برنامه ها وفعاليت هاي خود اعالم كردند.درواقع دولت ها متعهد
شدند كه در سياستگذاري خود،موضوع جنسيت را به عنوا يك متغير كليدي
درنير بگيرند.
دولت جمهوري اسالمي ايرا درا هنگام تحفياتي را نسبت به اعالميه پكن
اعالم كرد و برتعهد خوي نسبت به اجراي كارپايه عمز،ضمن احترام و توجه
كامز به اسالم وارزش هاي اخالقي جامعه خود،تاكيد ورزيد .امروز نوزده سال
ازآ تاريخ مي گذرد.اما ما هنوز شاهد مشكالت گسترده زنا درسطح جها
هستيم و همچنا به اقدامات تعيين كننده دولت ها وارگا هاي جهاني براي
رفع معضالت فراگير زنا چشم دوخته ايم.
نگارنده معتقد است تحقق هدف هاي توسعه پايدار منوط به اولويت بخشي به
حز مسايز زنا در عرصه هاي ملي و بين المللي است...
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