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چکيده
اين مقاله تأکيد میکند که ما در نخست زنان خود را آموزش داده و اجازه دھيم تا آنھا خودشان باشند ،سپس
آنھا به شما خواھند گفت که چه نوع اصالحات برای آنھا الزامی است)سوامی وويکندا( [1].توانمندسازی
زنان فرايند قادرساختن و توسعۀ ظرفيتھا و ايجاد توانايیھای بالقوه در زنان است تا آنان بتوانند بهصورت
آزادانه تقکر و عمل نموده ،انتخابھای خودشان را عملی ساخته و روی زندهگی خود نظارت داشته باشند.
بدين وسيله تبعيض و استفاده سوء در برابر خودشان را از ميان بردارند .اين فرآيند میتوانند ارتقاء زنان در
حوزهھای اجتماعی ،اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی و سايرحوزهھای که آنان توانايی ايفاء نقش مساوی را در
مقايسه با مردان در جامعه داشته باشند را به ارمغان آورند؛ اما در ھندوستان که زنان تشکيل دھندۀ نصف
نفوس اين کشور ھستند تا ھنوزھم به عنوان اتباع سرکوب شده از يک نظام پراگنده بهشمار میروند و برای
قرنھا از حقوق کمتر و پايگاه اجتماعی پايينتری نسبت به مردان برخور دارند .در ضمن اين تبعيض
گسترده و سوء استفادهھا نياز مبرمی را در راستای توانمندسازی زنان بوجود آورده است .برخالف
تضمينھای قانونی ،تصويب قوانين ،تالش نھادھای اصالحات اجتماعی ،تالشھای دولت بهواسطه ايجاد
طرحھا ،برنامهھا و رھنمودھای سازمان ملل متحد ،پس از  68سال وضعيت مساوی زنان در کشور ھند
ھنوزھم به اھداف مطلوب خود نرسيده اند .بر اساس آمارھا در سال  74.04 ، 2011درصد نفوس تحصيل
نکرده در کشورھند شامل 65.46 :درصد زنان و  82.14درصد مردان ھستند .طبق گزارش ارايه شده
توسط  UNDPدر سال 2013روی شاخصھای توسعه انسانی ،زنان  48درصد نفوس ھندوستان را تشکيل
میدھند که از آن جمله  29درصد آن به محالت شغلی ملی دسترسی دارند و  26در صد آن به امتيازات
رسمی دسترسی دارند .وضع موجود نويسنده ،اين مجموعه را تشويق نمود تا سناريوی توانمندسازی زنان
را دريافت نموده و عوامل تعيين کنندۀ اينکه چگونه آموزش و پرورش میتواند به عنوان يک ابزار جھت
توانمندسازی زنان مورد استفاده قرار گيرد را جستجو نمايد .اين مجموعه در پی کشف مشکالت احتمالی
است که زنان در راستای کسب آموزش و پرورش با آن روبهرو میگردند و درضمن امکان پيشبرد فرايند
توانمندسازی زنان از طريق آموزش و پرورش را فراھم میسازد .سرانجام ،ما متوجه شدهايم که آموزش و
پرورش نه تنھا زنان را از طريق کسب دانش توانمند میسازد؛ بلکه آنان را در راستای کسب مصئونيت
اقتصادی ،پايگاه اجتماعی ،اعتماد به نفس ،جرأت و قدرت درونی را ھنگام روبهرو شدن با چالشھا در
زندهگی و از ميان برداشتن اختالفات و بھرهبرداریھای سوء از آنان کمک و ھمکاری مینمايد .در اخير
اينجا يک استراتژی برنامهھای آموزشی وسيع ھمراه با نگرش مطلوب و ھمهجانبه جھت توانمندسازی
زنان پيشنھاد شده است.
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مقدمه

فرآيند توانمندسازی زنان بدون در نظر داشت طبقه ،اعتقاد ،مذھب و جنسيت يک حکم قانونی بوده
و در ضمن يک حق بنيادی و نيروی قاطع نيز در جھت توسعه ملی بهشمار میرود .توانمندسازی
بهمعنای حرکت از يک موقعيت ضعيف به سمت عملیسازی قدرت است .اين روند يک مسأله
جھانی بوده و در سال  1985درکنفرانس بين المللی زنان يا  T NAROIBIنيز مطرح شده است.
توانمندسازی زنان فرآيند ارايه حقوق ،قدرت ،فرصتھا و مسوليتھا برای زنان است تا آنان آماده
گردند توانايیھای بالقوه و تفکرات خود را توسعه بخشيده و بتوانند بهطور آزادانه يکسان با
مردان کار نمايند .اين گسترش توانايیھا و آزادی زنان است که بهواسطه آن میتوانند نظارت کامل
روی عملکردھای خود داشته باشند .توانمندسازی اساساً فرآيند ارتقاء وضعيت اجتماعی ،اقتصادی
و سياسی زنان است.
اين فرآيند شامل ايجاد جامعهای میشود که در آن زنان بدون ترس از ظلم و ستم ،استثمار و تبعيض
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فرزندان صحتمند و آموزش ديده برای جامعه ،کاھش ميزان
باروری و مرگومير کمک میکند.
آموزش و پرورش کليدی برای توانمند سازی مشارکت زنان
درعرصه تصميمگيری در نظام دموکراسی ،تغيير ديناميک
جامعه و شکل دادن سرنوشت نسلھای آينده است [3] .سوامی
وی ويک کناندا میگويد که"ھيچ شانسی برای آسايش و رفاه
جھان وجود ندارد ،مگر اينکه وضعيت زنان بھبود يابد"؛ اين
آموزش و پرورش است که وضعيت زنان را بھبود بخشد و آنان
را توانمند میسازد.
با وجود تضمينھای قانون اساسی ،تصويب قوانين ،تالشھای
دولت بهواسطه ايجاد طرحھای مختلف و برنامهھا و
رھنمودھای سازمان ملل متحد ،پايگاه مساوی زنان درھندوستان
ھنوزھم پس از  68سال کسب استقالل به اھداف مطلوب خود
نرسيده است .از اينرو آموزش و پرورش میتواند به عنوان
ابزار قدرتمند جھت کمک به زنان در راستای درک رھنمودھا
قانون اساسی و مقرارات قانونی جھت کاھش استثمار زنان و
غفلت در قبال آنھا ،کاھش خالء جنسيتی در سطوح سواد
آموزی ،ايجاد آگاھی درباره مشکالت اجتماعی موجود و مبارزه
برای ايجاد امکانات اساسی و رفاه عمومی کمک میکند.
آموزش و پرورش زنان را در راستای استفاده از حقوق شان
ھمگام با مردان و مشارکت در رشد و توسعه جھانی کمک
مینمايد.
آموزش و پرورش يک نقطه عطف برای توانمند سازی زنان
است؛ زيرا آموزش و پرورش زنان را قادر میسازد تا به
چالشھای موجود در برابر خود پاسخ داده ،با نقش سنتی مقابله
نموده و زندهگی خود را تغيير دھند .ھدف تبديل شدن به يک
کشور توسعه يافتۀ ابرقدرت تا سال  2020تنھا زمانی حاصل
خواھد شد که زنان ھند به قدرت برسند از طريق آموزش و
پرورش توانمند گردند.
پاليسی ملی آموزش و پرورش ) (1986روی نيازآموزش و
پرورش زنان جھت مشارکت موثرآنان در فعاليتھای اجتماعی
واقتصادی تاکيد نموده است .پاليسی ملی آموزش و پرورش يا
 NPEچنين بيان میدارد که " آموزش و پرورش به عنوان
عامل اساسی تغيير در وضعيت زنان مورد استفاده قرارخواھد
گرفت".
نظام ملی آموزش و پرورش نقش مثبت مداخلهای را در بخش
توانمندسازی زنان ايفاء مینمايند .پاليسی ملی توانمندسازی زنان
)(1990به شرح ذيل روی آموزش و پرورش تأکيد کرده است:
 .1ايجاد محيط مناسب برای توانمندسازی زنان جھت دستيابی
به تمام توانايی ھای بالقوه شان؛
 .2ارايه حقوق و آزادیھای اساسی بشری برای زنان در
تساوی با مردان؛
 .3مشارکت زنان جھت اتخاذ تصاميم درتمام عرصهھای
زندهگی؛
 .4دسترسی مساوايانه به مراقبتھای بھداشتی ،آموزش و
پرورش با کيفيت ،راھنمايی ،اشتغال ،دستمزد و امنيت
اجتماعی؛
 .5حذف تمام انواع تبعيضات و خشونتھا عليۀ زنان وکودکان
دختر.
بخش دوم
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که در جامعه سنتی تسلط مردان باالی زنان جريان دارد،
زندهگی نمايند .اگرچه زنان نيم از نفوس جھان را تشکيل
میدھند و عامل فعال تغيير اجتماعی ھستند ،باوجود آنھم ھنوز
تحت ستم قرار دارند و از حقوق کمتر و پايگاه اجتماعی پايينتر
رنج میبرند .تبعيض گسترده و استثمار بر زنان موجب شده
است که نيازھا جھت توانمند سازی آنان را بهوجود آورده که
درضمن آن آموزش و پرورش میتواند به عنوان ابزار موثر
برای دستيابی به موضوعات متذکره مورد استفاده قرار گيرد.
اھداف اين مقاله
ھدف از مطالعه توانمندسازی زنان از طريق آموزش و پرورش
قرار ذيل بيان شده است:
 .1شناخت نيازھای آموزش و پرورش در توانمندیسازی
زنان؛
 .2ارزيابی سناريوی کنونی توانمند سازی زنان در ھند؛
 .3دانستن شرايط قانون اساسی و تالشھای دولت در راستای
توانمند سازی زنان؛
 .4شناسايی موانع موجود در برابر توانمند سازی زنان؛
 .5شناخت اھميت آموزش و پرورش در راستای کسب
توانمندی زنان؛
 .6ارايه پيشنھادات برای توانمندسازی زنان از طريق آموزش
و پرورش.
ساختار اين مجموعه
مطالعه موجود براساس روش ذيل ساختاربندی شده است:
در بخش اول ،تالش برای تحقق بخشيدن نياز آموزش و پرورش
در راستای توانمند سازی زنان صورت گرفته است؛
در بخش دوم ،بر سناريوی کنونی توانمند سازی زنان در ھند
تمرکز صورت گرفته است؛
در بخش سوم ،ديدگاهھای قانونی و تالشھای دولت در راستای
توانمند سازی زنان مورد بازديد قرار گرفته است؛
در بخش چھارم ،موانع موجود در برابر توانمند سازی زنان
شناسايی گرديده است؛
در بخش پنجم ،نشان میدھد که چگونه آموزش و پرورش
میتواند به عنوان يک ابزار موثر برای توانمندسازی زنان نقش
مھم را ايفا نمايد؛
و سرانجام در بخش ششم ،نظريات جمع آوری شده تا ارزيابی
شخصی نويسنده را منعکس سازد.
بخش اول
نياز آموزش و پرورش در توانمندسازی زنان:
توانمندیسازی زنان نه تنھا يک ابزار برای رشد زنان است؛
بلکه ابزاری برای توسعه خانوادهھا و از طريق آنھا ابزاری
جھت توسعه يک ملت است [2] .پندت جواھرلعل نھرو گفته بود
که"برای آگاه ساختن مردم ،زنان بايد آگاه شوند؛ ھنگامیکه
زنان در حال حرکت ھستند ،خانوادهھا ،روستاھا و ملتھا نيز
حرکت میکند".
آموزش و پرورش ،زنان را بهشکل موثرتر آن توانمند میسازد
و از اين طريق آنان را در راستای از ميان برداشتن
نابرابریھای جنسيتی ،توسعه توانايیھای بالقوه ،افزايش
بازدهھای اقتصادی و اجتماعی ،رشد کيفيت زندهگی ،تقديم
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 .8اختصاص کمتر از يک سوم کل کرسیھا برای زنان در
انتخابات مستقيم نھادھای محلی) .ماده D ،343و .(T، 343
ب( تالشھای دولت :دولت بهواسطه تصويب قوانين و اجرای
طرحھای چندگانه توسط ادارات و وزارتخانهھای مختلف ابتکار
عملھای زيادی راجھت توانمندسازی زنان انجام داده است.
کميسيون ملی زنان درسال  1990بهواسطه يک تصميم مجلس
نمايندهگان جھت حفاظت ازحقوق و مقررات قانونی زنان ايجاد
گرديده است .اختصاص کرسیھا برای زنان در نھادھای محلی
Panchayatsوشھرداریھا توسط اصالحات  73و 74قانون
اساسی در سال  1993ارائه گرديده است که از جمله نيازھای
اساسی جھت توانمند سازی اجتماعی و سياسی زنان محسوب
میگردد.
اداره رشد زنان و کودکان يا ) (DWCDتحت نظر وزارت
توسعه منابع بشری برای اجرای برنامهھای مختلف در زمينۀ
پيشرفت زنان تاسيس گرديده است .مأموريت ملی جھت
توانمندسازی زنان يا ) (NMEWسال  2010بر تسھيل فرآيند
ادغام ھمه برنامهھا برای رفاه و تقويت زنان که توسط
وزارتخانهھا و ادارات انجام میشود ،تاکيد دارد .مرکز منابع
ملی برای زنان به عنوان يک مرکز ھمگرايی ملی برای تمام
برنامهھای روی دست گرفته شده و جھت پيشرفت زنان عمل
مینمايد .مأموريت ملی سوادآموزی در راستای ريشه کن ساختن
بيسوادی در گروه سنی  15تا  35سال ايفای وظيفه مینمايد.
سواد آموزی برای زنان مميز يا ) (FLAWدر سالھای1975-
76جھت ارائه مھارتھای کاربردی و رسانيدن آگاھی مورد
نياز درباره صحت و سالمت ،بھداشت و مراقبت از کودکان راه
اندازی شده است.
طرحھای دولتی :دولت ھند طرحھای مختلفی را جھت بلند بردن
سطح رفاه و امنيت زنان روی دست گرفته است .برخی از اين
طرحھا ممکن است قرار ذيل باشند:
Mahila ،Rastriya Mahila Kosh (RMK) 1992-93
Indira Mahila ،Samridhi yojana (MSY) 1993
Swa Shakti Group. ،Yojana (IMY) 1995
حمايت از برنامهھای آموزشی و اشتغالزايی برای
زنان) ،(STEPمراکز مراقبت روزانه برای کودکان ،مادران
کارگر و بيمار ،خوابگاهھا برای زنان کارگر ،مأموريتھای
ملی جھت توانمندسازی زنان ،برنامه خدمات يکپارچۀ رشد
کودکان ) ،(ICDSطرح راجيب گاندی جھت ايجاد اشتغال برای
دختران نوجوان) ،( 2010، RGSEAGطرح توسعه
شرکتھای ايجاد شده توسط زنان ) ،(WDCSانجمن زنان
کارگر ،ايندرا پريديرشنی يوجھانا ،طرح اعتباربخشی
سازمانھای غيردولتی يا )NGOھا( .نخست وزير دولت فعلی
"مودی" برنامهھای " "Beti bachaو " "beti padhaoرا به
ھدف مقايسه رابطه ميان نسبت جنسی کودکان زير سن از جمله
 918کودک دختر در بخش منابع و صرفهجويی در خانواده
است .بدين ترتيب اين برنامهھا در راستای پرداخت ھزينهھای
تحصيلی و ازدواج آنان کمک مینمايد.
نخستين سال از ھزارمين سال جديد يا ) (2001به عنوان سال
توانمندسازی زنان شناخته شده است .بدين ترتيب الزم است تا
تالشھای دولت بهواسطه سازمانھای غير دولتی جھت ايجاد

توانمندیسازی و برابری جنسيتی زنان در ھندوستان مسأله
ھشدار دھنده است .بعضی از مشکالت مانند جھيزيه،
خشونتھای خانوادهگی ،سقط جنين براساس انتخاب جنسيتی،
قتل نوزادان دختر ھنوزھم از جملۀ موارد رايج شمرده میشوند.
براساس سرشماری که در سال 2011انجام شد ،زنان در
مقايسه با مردان از نظر ميزان سواد ،ميزان مشارکت کار و
درآمد در معرض ضعف قرار دارند .سرشماری سال 2011
نشان میدھد که مجموعه سوادآموزان  74.04درصد شامل
65.46درصد زنان و  82.14درصد مردان ھستند .ھمانطوری
که در گزارش سال  "UNDP" 2013روی شاخصھای توسعه
بشری آمده است ،زنان  48درصد نفوس جھان را تشکيل
میدھند که  29درصد آنان نيروی کاری ملی ھستند و 26
درصد باقی مانده آن به امتيازات رسمی دسترسی دارند .اين
موضوع به اثبات رسيده است که زنان در صنعت نرم افزار از
حقوق و دستمزد مساوی با مردان برخوردار ھستند؛ اما اغلباً
در بخشھای ديگر از برابری حقوق و دستمزد با مردان
برخوردار نيستند.
ميزان ارتکاب ] [4جرايم  IPCعليه زنان در جريان پنج سال
آخير از سال  9.25، 2009درصد تا سال  2013به 11.2
درصد افزايش يافته است .در کشور ھندوستان در ھر ده دقيقه
يک زن مورد تجاوز جنسی قرار میگيرد .زنان در حدود 2/3
از مجموعه ساعتھا را کار میکنند و  1/10درآمد جھانی و
کمتر از "  1/100منابع جھانی را بهدست میآورند .زنان تنھا
10درصد کرسیھای پارلمان را در جھان اشغال کرده اند و 6
درصد کرسیھای کابينه ملی را به خود اختصاص داده اند .ھند
به عنوان  135کشور جھان در زمينه آموزش آزاد و اجباری
ميان گروه سنی  6تا  14سال ردهبندی شده استRights to ) .
 .(Education, 2010در جامعۀ ھند ھنوزھم ترجيح دادن
فرزند پسر به ھنگام تولد نوزاد دختر ادامه دارد و نگرش والدين
در رابطه با تحصيالت ،تغذيه و ديگر فرصتھا به نفع پسران
شان است.
بخش سوم
شرايط قانون اساسی و تالشھای دولت در راستای توانمندی
زنان در ھندوستان:
الف( شرايط قانون اساسی :قانون اساسی ھندوستان شرايط را
جھت توانمندی زنان ارايه نموده است .برخی از اين شرايط
قرار ذيل اند:
 .1برابری تمام اتباع يک کشور درقبال قانون ) .ماده (14؛
 .2ممنوعيت تبعيض در موارد اصول مذھب ،نژاد ،طبقات
جامعه ،جنسيت و محل تولد ).ماده 15؛
 .3مقررات ويژۀ نفع زنان و اطفال بايد توسط دولت اتخاذ
گردد) .ماده  ، 15بند " ( " 3؛
 .4برابری فرصتھای شغلی درھريک از ادارات تحت
کنترول دولت) .ماده  ، (16شھروندان زن و مرد به
صورت مساويانه حق دارند که شرايط مناسب برای
زندهگانی داشته باشند ) .ماده (A ، 39؛
 .5دولت بايد مزد مساوی برای کار مساويانه مردان و زنان
پرداخت نمايد) .ماده (B ،39؛
 .6کمکھا ھنگام زايمان) .ماده (42؛
 .7ارتقاء شأن و مقام زنان) .ماده (51؛
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 .3قتل نوزادان دختر؛
 .4خشونت در برابر زنان؛
 .5ازدواج کودکان و سيستم اخذ جھيزيه؛
 .6محدوديتھای مالی؛
 .7نظام مردساالری و سطح پايين زندهگی زنان؛
 .8نبود مراقبتھای بھداشتی و ايمنی؛
 .9نابرابریھای حرفهای ،بهويژه آزار و اذيت زنان در محل
کار؛
 .10نابرابری در به اشتراک گذاشتن بار مسوليت کارھای خانه.
ھمچنين قابل ذکر است که نابرابری جنسيتی با ساختارھای
اجتماعی و اقتصادی ،نگرشھای سنتی نسبت به زنان ،تزلزل
اقتصادی ،سھلانگاری مردان در اين راستا و نبود تالشھای
صادقانه در تمام حوزهھای اقتصادی مرتبط است.
بخش پنجم
نقش آموزش و پرورش در راستای کسب توانمند سازی زنان:
با وجود ارايه تضمينھای قانون اساسی و مقرارات قانونی،
ھنوزھم تالشھای قوه قضايی و اداری در بخش توانمندسازی
زنان در ھندووستان در برخی حوزهھا با شکست مواجه است.
تصويب قوانين و ايجاد طرحھا در راستای توانمند سازی زنان
ھنوز چندان موثر نبوده است .از اينرو آموزش و پرورش از
جمله موارد الزامی جھت توانمندی سازی زنان است .چارچوب
ملی برنامه آموزشی زنان به اين موضوع اشاره دارد که "
آموزش زنان ،کليدی اساسی جھت بھبود صحت و سالمت،
تغذيه و آموزش و پرورش در خانوادهھا و نيز قدرت بخشيدن به
آنان جھت اشتراک در تصميم گيری است.
عالوه بر اين آموزش و پرورش نه تنھا زنان را نه تنھا در
راستای کسب دانش کمک میکند؛ بلکه آنان را در راستای کسب
ايمنی اقتصادی ،اعتماد به نفس ،مھارتھا و رھنمايیھای فنی و
حرفهای ،صحت ،امنيت بھتر شجاعت و قدرت درونی جھت
روبرو شدن با چالشھای موجود در تمام حوزهھای زندهگی
کمک نموده و آنان را قادر میسازد تا ھمانند مردان نقش
مساوی در ساختوساز کشورشان ايفاء نمايند .آموزش و
پرورش میتواند به عنوان يک ابزار جھت کاھش نابرابریھا و
تبعيض جنسيتی مورد استفاده قرار میگيرد تا از اين زنان
بتوانند ازجايگاه ضعيف به سمت نمايش قدرت وتوانايیھای شان
در جامعه حرکت نمايند.
پاليسی ملی جھت توانمندی زنان سال  2001اظھار نموده است
که " حق دسترسی مساويانه به آموزش و پرورش زنان و
دختران تضمين خواھد گرديده ،اقدامات مھم جھت از ميان
برداشتن تبعيض جنسيتی روی دست گرفته خواھد شد ،بیسوادی
ريشه کن شده و نظام آموزش حساس جنسيتی ايجاد گرديده،
ميزان ثبت نام دانش آموزان دختر افزايش میيابد .ھمچنان
کيفيت آموزش و پرورش جھت ايجاد تسھيل به روند يادگيری
طويلالمدت توسعه يافته و بهھمين ترتيب مھارتھای فنی و
حرفهای زنان نيز توسعه میيابد .بنابراين برخی از گامھای
برداشته شده در اين راستاء قرار ذيل اند:
 انواع مختلف نھادھای آموزشی بايد بهطور انحصاری برای
زنان در ايالتھا تاسيس گردد.
 ھنجارھای ناپسند سنتی ھمانند ازداوج کودکان زير سن،
کار نمودن کودکان ،سيستم اخذ جھيزيه ،تن فروشی
کودکان ،چند ھمسری ) تعدد زوجات( و سقط جنين بايد

سھولتھا در بخش توانمندی زنان نيز به اجرا گذاشته شود.
درضمن دولت ھند تاھنوز ھدف درنظر داشتۀ خود را در اين
راستا بهدست نياورده است .بنابر اين تاھنوزھم ايجاد يک برنامه
جامع برای توانمند سازی زنان از جمله نيازھای اساسی شمرده
میشود.
مقرارات قانونی :دولت ھند نيز قوانين ويژهای را جھت حافظت
از منافع زنان و بلند بردن وضع آنان در جامعه تصويب کرده
است؛ برخی از اين قوانين قرار ذيل اند:
 .1قانون وراثت ھندوھا؛ اين قانون درسال  1965تصويب شده
است و از حق که زنان از اموال والدين خود کسب
مینمايند ،دفاع میکند؛
 .2قانون منع اخذ جھيزيه؛ در سال  1956تصويب شده است.
اين قانون اخذ جھيزيه را يک عمل غير قانونی اعالم نموده
است؛
 .3قانون برابری حقالزحمه در سال  1976تصويب شده است.
اين قانون تأمين پرداخت حقوق کار مساوی زنان با مردان
تصويب شده است؛
 .4قانون تصحيح جرايم؛ در سال  1983تصويب شده است.
اين قانون ھرنوع خشونت عليه زنان را ممنوع اعالم نموده
است؛
 .5قانون منع حضور نامناسب زنان در رسانهھا؛ در سال
 1986تصويب شده است .اين قانون نمايش مبتذل زنان در
رسانهھا را ممنوع قرار داده است؛
 .6قانون محافظت از زنان در برابر خشنونتھای خانوادهگی؛
در سال  2005تصويب شده است .اين قانون جھت حافظت
از زنان درمقابل خشونتھای خانوادهگی تصويب شده
است؛
 .7قانون منع آزار و اذيت جنسی زنان در محل کار در سال
 2013تصويب شده است.
مقرارات قانونی متذکره ،زنان را در راستای به دست آوردن
قدرت سياسی و اجتماعی شان کمک مینمايد.
رھنمودھای سازمان ملل متحد يا)(UNO
اھداف توسعۀ سه ھزار ساله يا ) (MDGبرنامه توسعهای
سازمان ملل متحد در زمينه ھندوستان جھت از بين بردن
اختالفات جنسيتی در بخش آموزش ابتدايی و ثانوی که بهويژه
از سال  2005تا سال  2015در تمام سطوح آموزشی اجرا شده
است ،صدق مینمايد .در ضمن میتوان گفت که در اين سالھا
ھندوستان در زمينه توانمندسازی زنان در مسير رشد بوده است.
گزارش سال 2009به اين موضوع اشاره نموده است که "
مشارکت زنان در روند توانمندسازی و تصميمگيری بسيار کمتر
از مردان بوده است و احتمال میرود که تا سال  2015ھنوزھم
اين نابرابریھا از بين نرفته است؛ اگرچه در ميان سالھای 91
1990و  2004-05فرصتھای کاری برای زنان در بازار کاربهطور حاشيهای آن از  13درصد به  18درصد افزايش يافته
است.
بخش چھارم
موانع موجود س ِد راه توانمند سازی زنان :موانع عمده در برابر
شيوهھای توانمندسازی زنان میتواند به شرح ذيل خالصه گردد:
 .1تبعيض جنسيتی؛
 .2فقدان برنامهھای آموزشی مناسب؛
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بواسطه اجرای قوانين و ايجاد آگاھی عامه شديداً مردود
شمرده شود.
دولت بايد مجموعه از کمکھای مالی آموزشی را فراھم
سازد؛ اين خدمات برای زنان مشمول " "kanyashriارايه
کتابھا ،يونيفورم ،طعام صبح و چاشت ،بورسيه،
عرادهجات )باسيکل( وغيره بهطور رايگان جھت ثبت نام
بيشتر دختران و کاھش دانش آموزان که ترک تحصيل
مینمايند و مخصوصاً خانمھای که از خانوادهھای
حاشيهنيشن ھستند و زير خط فقر قرار دارند.
جوانان و ادامه تحصيل ،آموزشھای اجتماعی ،آموزشھای
خانهگی وغيره میتواند به عنوان ابزار اساسی جھت ايجاد
تغيير وضعيت زنان مورد استفاده قرار گيرد .موارد متذکره
میتواند در بخش توسعه مھارت کارآفرينی زنان و ايجاد
فرصتھای شغلی برای آنان کمک نمايد .در مناطق
روستايی کتابخانهھای سيار ،آموزش از راه دور از طريق
رسانهھا ،مکاتب غير رسمی) خصوصی( بايد جھت طول
عمر روند آموزش و پرورش و توانمند سازی زنان فراھم
گردد.
آموزش فنی و حرفهای بايد برای زنان روستايی ھمانند
)خياطی ،بافندهگی ،کشت سمارق ،نگھداری زنبور عسل،
خورد کردن " مغز کردن حبوبات و ميوهجات" وغيره
بهطور ويژه آن جھت بھبود کارآيی حرفهای برای آنان
فراھم گردد تا آنان بتوانند از اين طريق خودکفاء گرديده و
از خود پيشتيبانی نمايند.
دولت بايد حمايتھای مالی را برای زنان طرح نموده و
آنان را در راستای اينکه چگونه بتوانند با آغاز فعاليتھای
تجاری کسب درآمد نمايند ،آموزش دھد .
تالشھای دولت و موسسات غيردولتی در رابطه به اجرای
طرحھا و برنامهھا جھت توانمندسازی زنان در ھماھنگی
با يکديگر قرار دارد .در ضمن برای زنان بايد تسھيالت
بھتر ،مراقبتھای بھداشتی ،مراعات اصول بھداشتی،
امکانات تداوی و تجويز داروھا فراھم گردد .ھمچنان قوه
قضايه بايد با توجه به ويژهگیھای موجود ،مراقبتھای
الزم و شفاف را در اين عرصه انجام دھد.

بخش ششم
نتيجهگيری
جھت نتيجهگيری از سناريوی کنونی میتوان گفت که آموزش و
پرورش تھداب روند توانمندسازی زنان را تشکيل میدھد.
توانمندسازی زنان میتواند بهواسطه تالشھای جدی و
ھمکاریھای بين المللی و ھمچنان از ميان برداشتن نگرشھای
سنتی ،ايجاد ھنجارھا و عملکردھا بهواسطۀ آموزش و پرورش
و رھنمايی دقيق کسب میگردد .بحث نمودن در مورد تالشھا
برای توانمندسازی زنان بهواسطۀ دولت و جنبشھای اجتماعی
بيھوده خواھد بود؛ مگر اينکه زنان به خوبی آموزش ديده و
حمايت گرديده و در تمام حوزهھای زندهگی مستقل باشند .
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