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 در بین شما حضور دارم. "زنان، صلح و ایثار"بسیار خرسندم که امروز به مناسبت این گردهمایی مهم با عنوان 

 

همبستگی  "پس از جنگ جهانی دوم تاسیس شد تا  1945که می دانید؛ سازمان یونسکو در سال  همانطور

 را به منظور وسیله ای برای ایجاد صلح پایدار توسعه دهد. "اخالقی و فکری بشر

 

 ."فاع از صلح نیز باید در اذهان بشر شکل گیرداز اذهان بشر آغاز می شود؛ د از آنجایی که جنگ"
 

م بر این باورکه برایتان خواندم در واقع مقدمه اساسنامه سازمان یونسکو است و من  شعرگونه ایاین جمله ای 

 صدق می کند. نیزکماکان امروز 

 

امروزه، جوامع و شهرهای ما بیش از هر وقت دیگری متنوع و گوناگون هستند، لیکن عدم مدارا رو به فزونی 

طی گرایی، و ما شاهد رشد افرا استاسر کره جهان در حال شعله ور شدن است. متاسفانه؛ درگیری ها در سر

بیگانه هراسی، خشونت و بحران پناهندگان هستیم که همه کشورهای جهان را تحت تاثیر قرار می دهند. اکنون 

 تعداد یک و نیم میلیون نفر در کشورهای آسیب پذیر یا جنگ زده زندگی می کنند.

 

متقابل پیچیده، در شرایطی که درگیری در هر نقطه ای می تواند خشونت را در دیگر در دنیای وابستگی های 

آنی می تواند از بین برود، ضروری خواهد بود. این مساله رش دهد، درک این نکته که صلح در نقاط جهان گست

 حتی در کشورهایی که سابقه طوالنی برقراری صلح در آنها وجود دارد نیز مشاهده می شود.

 

صلح، یک روند ادامه دار و هدفی بلند مدت است که  بنابراین، هیچ گاه نباید ارزش صلح نادیده گرفته شود.

نیازمند برنامه ریزی ، هوشیاری و حضور فعال تک تک افراد است. انتخابی است که باید در هر موقعیتی صورت 

 گرفته شود، تصمیم هر روزه ی زندگی.

 



که صلح معنایی فراتر از نبود جنگ دارد. صلحی که تنها بر پایه ی ترتیبات سیاسی و  ما در یونسکو بر این باوریم

 اقتصادی است، هیچ گاه نمی تواند مداوم باشد.

 

ما نیاز به ایجاد همبستگی در میان ابنای بشر داریم، از طریق ترویج گفتمان، درک و اعتماد میان مردم، و با 

ه قوت. ما معتقدیم که آموزش؛ علوم، فرهنگ و هنر ابزارهای مهمی جهت نقطتنوع فرهنگی به عنوان بزرگداشت 

 نزدیکتر کردن همه ما هستند.

 

 خانم ها و آقایان؛

 

با  یدرصد ساکن کشورهای در حال توسعه هستند و رویارو 90سال دارند.  25امروزه، نیمی از جهان کمتر از 

 ی بریم، فاقد مهارت های مرتبط و بدون کار.نام م "بحران آینده"پدیده ای که ما از آن به عنوان 

 

جهان نمی تواند جای امنی باشد زمانی که بیش از یک میلیارد انسان در فقر مطلق زندگی می کنند. جوامع 

کوچک  نمی توانند  رشد کنند هنگامی که نیمی از جمعیت عقب بمانند. و جوامع بزرگ امن نخواهند بود اگر 

، آب و بهداشت وجود نداشته باشد و وقتی اقدامات ناپایدار محیط زیست ما را دسترسی به آموزش، سالمتی

 تهدید می کند.

 

اجتماعی و بی عدالتی های  هاینا همخوانیاست، مانند ای امروز سیاره ما شاهد چالش های جهانی بی سابقه

محیطی، گسترش بیابان ها، سایش زیست بالیای طبیعی، فربیشتر، رشد جمعیت، تغییرات اقلیمی، تعداد بیشتر 

 کم شدن تنوع زیستی و استفاده نا پایدار از منابع آب شیرین.

 

 این سیاره تحت فشار است و ما در حال نزدیک شدن به حدود مرز های آن.

 

به  2050در سر تا سر جهان، به دلیل وخامت اثرات تغییرات اقلیمی، کمبود آب در حال افزایش است. در سال 

حداقل یک از چهار نفر در کشوری زندگی خواهد کرد که تحت تاثیرکمبود آب شیرین بصورت احتمال قوی 

مکررو یا دایم است. اگر ما مبادرت به اقدام عاجل نکنیم، به احتمال زیاد این مسئله  تبدیل به یکی از چالش 

 امر امنیت انسانی درآینده نزدیک خواهد شد. های بسیار مهم در

 

نگهداری تنوع زیستی ما و استفاده پایدار از منابع طبیعی همچنین اهمیت اساسی در صلح و بنابراین حفاظت و 

 کند.پایداری جهانی ایفا می

 



 خانم ها و آقایان،

 

  صلح یک مفهوم ذهنی نیست.

 

میلیارد جمعیت و منابع طبیعی محدود، واضح است که افراد و جوامع باید فرا گیرند که با  7در جهانی با 

، با درک اینکه اعمال ما، حاال و امروز، مال مسئولیت پذیرانه داشته باشندهماهنگی در کنار هم زندگی کنند و اع

 تاثیر بر زندگی و معیشت انسانها در بخش های دیگر جهان و نسل های آینده دارد.
 

 و زنان نقشی حیاتی در تمامی این موارد ایفا می کنند.

 

توانند نقش کلیدی در شوند، اما میمناقشات و خشونت به طور نامتناسبی متاثر میتوسط غالبا زنان و کودکان 

 مقاوم تر ایفا کنند. امع و در ایجاد جوامعایجاد صلح و مصالحه در گرد هم آوردن زنان و جو

 

لح، های با اهمیتی به پرورش فرهنگی صزنان در ایفای نقششان به عنوان مادر و آموزش دهنده، می توانند کمک

 هایی مانند احترام، مدارا و عدم خشونت ارائه دهند.در طی انتقال ارزش

 

زنان همچنین به عنوان مدیران اولیه و استفاده کنندگان منابع طبیعی در سطح خانوار نقشی محوری در 

 حفاظت از محیط زیست دارند.

 

نادیده گرفته  و برنامه ریزی ذاریگ، سیاستهای تصمیم گیریبا این حال، متاسفانه، زنان اغلب در فرایند

 شوند.می

 

های مختلفی که زنان بنابراین بسیار خرسندم که با شما در این کنفرانس هستم چرا که در این کنفرانس به نقش

 پردازید.کنند میدر پرورش صلح و و توسعه پایدار ایفا می

 

این مراسم به ویژه دانشکده روابط بین الملل فرصت را غنیمت شمرده از برگزار کنندگان تا خواهم اجازه می

 وزارت محترم امور خارجه در جمهوری اسالمی ایران که امروز میزبان ما هستند تشکر و قدردانی کنم.

 

امت هر زن و مرد آغاز گردد. و توسط ر بودن، میبایست صلح از شان و کربرای پایدا  ها و آقایان:خانم

 هایشان پرورش داده شود.مانبرخورداری از حقوق و اجرای آر

 



های مشترک، توسط گفتگو، مدارا، احترام و درک صلح تعهدی برای آینده ای بهتر است که از امروز بر پایه ارزش

 شود.آغاز می

 

 ها و شهرهایمان، در بین جوامع و بین کشورها است.ایجاد هر روزه صلح در محله ای برایو این امر پایه

 

 سپاسگزارم.
 

 

 

 
 
 


