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∗∗∗∗نقش زنان در توسعه كشورهاي اسالمي

∗∗∗محمد حسين حافظيان∗∗الهه كوالِيي

چگـونگي ويژه در كشورهاي در حال توسعه، بيـشترين تمركـز بـر امروزه در سطح جهان به:چكيده

مي دستيابي به اهداف توسعه همه  و توسعة انساني  اين نوشتار به طرح ايـن. باشد جانبه، يعني توسعة پايدار

مي پايدا تر زنان چه نقشي در توسعه پردازد كه مشاركت افزون مي پرسش ؟ كندر در كشورهاي اسالمي ايفا

اندازي براي اين كـشورها در ايـن خـصوص وجـود يافته چه چشم با توجه به تجربيات كشورهاي توسعه

و كشورهاي   مسلمان آسياي دارد؟ نويسندگان بر اين باور هستند كه مقايسه وضعيت كشورهاي خاورميانه

دهد كه توسعة پايدار در كشورهاي اسالمي بدون مشاركت گـستردة زنـان محقـق جنوب شرقي نشان مي

آن. تر زنان در روند توسعه كشورها امري ضروري است همين سبب، مشاركت افزونبه. شود نمي مهمتر از

 تنهـا راه تـضمين تحقـق ايـنعهارادة انجام اصالحات الزم براي تسهيل شرايط ورود زنان به فرايند توس 

.باشد هدف مي

.مشاركت سياسيخاورميانه،،حوزة عمومي،توسعه پايداربرابري جنسيتي،:ي كليديها واژه

و طرح مسئله  مقدمه

كه بيشترين توجه دانشمندان علوم اجتماعي در كشورهاي جهان سوم صرف اين مسأله مي شود

زت توان در كوتاه چگونه مي . اين كشورها را با كشورهاي پيشرفته كاهش دادمان ممكن فاصلة ميان رين

و توسعه توسعه و اقتصادي ندارد و همه مورد توجه اين پژوهشگران صرفاً ابعاد مادي جانبه، توسعة پايدار

 اين يافته مهمترين دغدغة شناخت عوامل پيشرفت كشورهاي توسعه. گيرد توسعة انساني را نيز در بر مي
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ميپ بابرخي پژوهشگران علوم اجتماعي. دهد ژوهشگران را تشكيل به،  توجه به تجربيات كشورهاي پيشرفته

هاي اجتماعي، سياسي، اي را ميان افزايش مشاركت زنان در عرصه اند كه چه رابطه اين مسأله توجه كرده

و فرهنگي با توسعه مي اقتصادي ك؟ يافتتوان يافتگي كشورهاي پيشرفته  اين نكته توجه پژوهشگرانهچرا

و حركت در جهت را به خود جلب كرده، كه در الگوي توسعه يافتگي جهان غرب معموالً فرايند نوسازي

و فكري با ورود هر چه گسترده در پيشرفت مادي و سهم زنان تر زنان به حوزة عمومي همراه بوده

.هاي گوناگون افزايش پيدا كرده است گيري در زمينه تصميم

و پيشرفت كشورهاي غربي پرسش اين است كه  آيا افزايش مشاركت زنان در سطوح گوناگون جامعه

به اي بوده دو پديده صرفاً و بدون هرگونه ارتباطي با يكديگر روي داده اند كه و يا اينكه صورت همزمان اند

و ديگري معلول بوده است؟ برخي افزايش مشاركت زنان را يكي از عوا و يا دست كم تسهيل يكي علت مل

و بر عكس، ورود گسترده برخي نيز كامالً. اند به شمار آورده كنندة توسعه تر زنان به حوزة عمومي را محصول

و يا دست كم تسهيل كنندة آن در نظر گرفته و اقتصادي آن كشورها بدين ترتيب،. اند نتيجة پيشرفت مادي

و معلول در اين ميبا نگاهي متفاوت جاي علت .شود رابطه كامالً جابجا

در موردي، اي چند نويسندگان اين مقاله قصد دارند با مطالعة مقايسه ابعاد گوناگون مشاركت زنان

و عملي را براي رهاي راهكاهمچنينو بررسي كنند را در كشورهاي اسالميفرايند توسعة كشورها   سودمند

به. مشاركت زنان در اين كشورها ارائه كنندافزايش و مشاركت زنان در توسعه حوزة مسائل زنان ويژه نقش

و جهان اسالم بسيار كم و چه در سطح منطقة خاورميانه و بررسي علمي قرار،چه در ايران  مورد كاوش

اندك كارهاي پژوهشي كه در خصوص زنان در كشورهاي اسالمي وجود دارد، بيش از هر چيز. گرفته است

ايبه مسألة حقوق مي زنان در باو چون اساساً توسط پژوهشگران غربي نگاشته شدهپردازندن كشورها  اند

و نقض حقوق و برشمردن موارد تبعيض نگاهي نسبتاً بدبينانه صرفاً بر مسألة انزواي زنان از زندگي عمومي

و مشاركت زنان در توسعة كشورها ضرورت بررسي مقايسه همين سبب،به. كنند زنان تمركز مي ي اي نقش

. شود اسالمي كامالً احساس مي

تگي كشورهاي اسالمي ايفا ياف زنان چه نقشي در توسعه«پرسش اصلي اين مقاله اين است كه

و چشم يافته چه راهو با توجه به تجربيات كشورهاي توسعهكنند مي اندازي براي اين كشورها در اين حل

تجربيات كشورهاي پيشرفتة«: ي، اين استفرضية اصلي در پاسخ به پرسش اصل» خصوص وجود دارد؟
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و نيز ديگر كشورهاي پيشرو در جهان اسالم نشان مي دهد كه توسعة كشورهاي اسالمي نيز بدون غربي

و يا دست كم تسهيل اين روند بدون مشاركت زنان مشاركت گستردة زنان در فرايند توسعه محقق نمي شود

ا.»ممكن نيست تاين معني است اين فرضيه به كنون زنان در اكثريت كشورهاي اسالمي كه به خاطر اينكه

و اجتماعي برخوردار نبوده از امكان مشاركت گسترده در زمينه اند، جوامع هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي

جانبة اين جوامع ارائه كنند، اند به تسهيل توسعة همه توانسته اسالمي از كمك بسيار مهمي كه زنان مي

به. اند محروم مانده همچنين. اند دست نياورده به همين دليل، اين كشورها در زمينة توسعه موفقيت چنداني

به اندك كشورهاي اسالمي همانند مالزي كه همزمان با آغاز فرايند توسعه خوبي يافتگي از مشاركت زنان نيز

در اند موفقيت اند، توانسته برداري كرده بهره بههاي بسياري يافتن پاسخ براي.ند دست آور زمينة توسعه

دوپرسش  مي اين مقاله به مقايسه ميان و كشورهاي مسلمان جنوب شرقي .پردازيم منطقه خاورميانه

و توسعه  جنسيت

به جانبة زنان در فرايند برنامه مسائل مربوط به شركت همه ، 1350/1970تدريج از دهه هاي توسعه ملي

و بينوارد دستور كار سازمانهاي توسعه هايو كتاب، انتشار مقاالت 1981/ 1360از سال. المللي گرديد ملي

در ها، كوشش با وجود اين فعاليت. مربوط به زنان در امور توسعه به سرعت افزايش يافت هاي موجود

و برنامه و بالقوة زنان را در فرايند توسعه تشخيص دهد اثر اين هاي توسعه هنوز هم نتوانسته توان موجود

و روزاريو دل روزاريو،( ها را بر زنان مشخص سازد برنامه ص1375اماري ليس تورس  مفهوم 1980از.)36،

و توسعه تا حد زيادي جايگزين عبارت زن در توسعه شده است با. جنسيت و توسعه به خودي خود جنسيت

مسزنان كاري ندارد بلكه با ساخت اجتماعي و تلقي جامعه از نقش، ازليئو جنسيت و انتظاراتي كه جامعه ت

و مردان مي، داردزنان به. شود روبرو و توسعه و تحليل ماهيت خدماتي كه زنان همچنين جنسيت در درون

مي بيرون خانه انجام مي و ارزيابي قرار و به ندرت مورد توجه ميگيرد، دهند 1 جنسيتتوجه به تفاوت. كند توجه

ژجنس عبا. در اينجا حائز اهميت است2با جنس و به نتيكرتست از هويت زيستي يا فيزيكي يك فرد كه

 
1� gender 
2� sex 
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و مرد. آيد موجب آن انسان نر يا ماده به دنيا مي و انتظاراتي كه جامعه از زن جنسيت به رفتار آموخته اجتماعي

و. گردد دارد، برمي و مردان به عهده متفاوت اجتماعي كه در هر فرهنگيجايگاهعالوه بر اين، نقش قرار زنان

و دل روزاريو،( مقوله جنسيت قرار دارددر نيزد،گير مي ).118-1375:119ليس تورس

و مجريان برنامه هاي اخير، برنامه در دهه هاي هاي توسعه از نتايج نامطلوب بسياري از پروژه ريزان

مي توسعه بع به همة عدم تخصيص مناسب منا. كردند اي كه با طراحي دقيق صورت گرفته بودند، تعجب

و يا روند نامطلوب اين برنامه بهره بر وران به نحو قابل دسترس، علت ناكامي چه. ورد شده استآها اگر

هاي اصلي شرايط الزم محقق شده بود، ولي موجود بودن منابع دليل قابل دسترس بودن آنها براي هدف

).1377:10معصومه ابتكار،( طرح نبود

شد پس از جنگ جهاني دوم به پديدهايه سالدراي توسعههاي طرح براي درك. اي جهاني تبديل

بي. فرايند توسعه ابتدا چند مفهوم بايد روشن شوند توسعه. طرف نيست نخست، توسعه واژه يا فرايندي

و فرهنگي است كه چشم و هدايت كننده فرايندي اقتصادي، سياسي، اجتماعي انداز ايدئولوژيك افراد كنترل

ميآن را منع نه دوم، توسعه مسأله. سازد كس و ندارها در اجتماع جهاني، اي طبقاتي است كه تنها ميان داراها

مي هاي مختلف هر جامعه نيز بلكه در بخش و كمك(كند گسست ايجاد .)3: زنان، توسعه

سي. صورت گرفته استغيرعادالنه توزيع منابع در درون جوامع توسعه نيافته و اسي از لحاظ اقتصادي

در آنجا. اين مساله در جوامع توسعه نيافته آشكارتر است. هاي نخبة قدرتمند بر جامعه تسلط دارند گروه

و سياسي بخشيده كه به اين گروه در برابر اكثريت، اند اربابان استعمارگر به يك گروه نخبه مزاياي اقتصادي

مي اختيارات گسترده ن. بخشد اي طيب. يستسوم، توسعه فارغ از جنسيت و مسير توسعه در يان، قالب

بهساالريفنگرايانه توسط هاي متمادي از جانبداري جنس سال ويژه در جهان سوم رها تحت سلطة مردان

و در واقع، توسعه به شيوه. توسعه هرگز بيطرف نيست.)همان(نشده است هاي گوناگون زنان را ناديده گرفته

ا. به آنها آسيب رسانده است كه توسط سازمان ملل) 1970و 1960( توسعه هاي از آغاز برنامهز دو دهةپس

: هنوز با آمارهاي تكان دهندة زير روبرو بود1990متحد اعالم شده بود، جهان در آغاز دهه 

مي67زنان ؛دهند درصد ساعات كار جهان را انجام

مي10زنان ؛آورند درصد درآمد جهان را به دست

ميبيزنان دو سوم ؛ دهند سوادان جهان را تشكيل
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.و زنان كمتر از يك درصد ثروت جهان را در اختيار دارند

و توسعه( )2: 1994،ايجاد ديوان ساالري پاسخگوي زنان:جنسيت

:، سه قضية اساسي در خصوص ارتباط زنان با توسعه مطرح استاز اين رو

ميزنان هم اكنون از لحاظ اقتصادي بيش از آنچه-1 مي كه معموالً تشخيص داده .كنند شود، نقش ايفا

به توانايي زنان براي كار-2 و سنت كه گاه آيد، صورت قانون يا سياست درمي كردن اغلب به خاطر فرهنگ

و از توليدگري آنان كاسته مي . شود محدود

مي سرمايه-3 د گذاري دربارة زنان و . يگر اهداف توسعه باشدتواند مسيري سودمند براي كارايي اقتصادي

مي زنان اغلب هدف يا بهره بس ور تلقي و در مواردي مد توسعه به شمار يار اندك كارگزار يا ياريگر كارآشوند

.)10-1998:11 زنان در توسعه، تحليل بخشي،( روند مي
و پاية تحليلبايد در نظر داشت ي آن محدود كه بحث زنان در توسعه هنوز يك حوزة جديد است

مي چنين اظهار شده كه برنامه به همين دليل،). همان(باشد مي به ريزي جنسيتي به خودي تواند يك خود عنوان

و يونيسف،( ريزي شناخته شود نظريه خاص برنامه ص1376 دفتر امور زنان رياست جمهوري كه آنچ).67،

بهتا گر جلوه از همه در نظرية توانمندسازي بحث مطرح شده، بيش اينصورت چارچوبي نظري براي كنون

مي. شود مي و سعي را نظريه توانمندسازي به اهميت افزايش قدرت براي زنان واقف است كند كه قدرت

با توجه به اينكه افزايش قدرت زن موجب كاهش قدرت مرد(صورت برتري فردي بر فرد ديگر كمتر به

جه) خواهد شد و قدرت دروني شناسايي كندو بيشتر از لحاظ توان زنان در اين امر.ت افزايش اتكاء به خود

به به و تأثيرگذاري بر انتخاب جهت تغييراتي از طريق دست گرفتن كنترل صورت حق انتخاب در زندگي

و غيرمادي اساسي خواهد بود  ). همان(منابع مادي
از پايدار نيز به روندتوسعه بري و مصرف ثروت توسعه اشاره دارد كه ظرفيت مردم را اي ايجاد

مي به و فرهنگي. كند صورت ماندگار تقويت توسعه پايدار از جمله نيازمند محيط اجتماعي، اقتصادي، سياسي

و آن را حفظ كنند در شرايط آرماني، زنان. مناسبي است كه افراد را قادر سازد در روند توسعه مشاركت ورزند

و آزادي  بيان نياز دارند، تا حفاظت از حقوق اساسي انساني آنها را تضمين نيز همانند مردان به ثبات سياسي

و، تأمين اجتماعي داشته باشندهاي توليدي باشند كند، براي اينكه قادر به مشاركت در فعاليت ، حق توسعه

مي بهره ودندهند دريافت عادالنه داشته باش برداري از استعدادهايشان را داشته باشند، براي كاري كه انجام
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و مصرف كنندگان از حق مشاركت در مديريت جوامع خود همانند روشنفكران، سياست گذاران، توليدكنندگان

مي. برخوردار باشند توانند نقش خود را در ارتقاء توسعه پايدار به انجام تنها در اين چارچوب است كه زنان

).23/12/2004:2روت مينا،(رسانند

مينيزتوسعه مستلزم بعدي اخالقي و حقوق هست تا تضمين كند كه عادالنه و نسبت به نيازها باشد

و  بهفناوريفرد پاسخگو است علم و اقتصادي مي در يك چارچوب اجتماعي  ايمنيتاشوند كار گرفته

 از توسعه، مجددسازي در واقع، اين مفهوم.دنكن هاي روي كرة زمين تضمين محيطي را براي همة انسان

و پايدار محور يا مردم تر است، انسان كه نسبت به زنان مهربانجدا از اين محور، طرفدار تهيدستان، مشاركتي

سازي دوباره، از انگارة كهن توسعه كه صرفاً بر رشد اقتصادي بدون توجه به عدالت اين مفهوم. باشد نيز مي

و  مي هزينهاجتماعي ميكرد هاي محيط زيست تمركز و( گيرد، فاصله ايجاد ديوان ساالري: توسعهجنسيت

).4: 1994پاسخگوي زنان، 

زنان معموالً در ساختارهاي رهبري اجتماعات بدين خاطر حضور ندارند كه ارزش واقعي كار توسعة

د ريزي طرحر جلساتي را كه براي زنان شاغلاجتماعي آنها شناخته نشده است يا اينكه وقت كافي براي حضور

د. شده است ندارند و طرح برداري از برنامه بهرهر جايي كه مسأله حتي ، زنان نسبت به هاي توسعه است ها

مي مردان كه نمايان و وقت بيشتري دارند، دچار عدم مزيت قضيه ديگر اين است ). همان( باشند تر هستند

ر برنامه. هايي ناكافي براي پيشرفت هستند كه تدابير اقتصادي شاخص فاه افراد هاي توسعه بايد به بهبود

و زنان بايد در فرايند توسعه ايجاد شود. نجامدا جامعه بي هاي در سال). همان( شرايط توانمندسازي مردان

اخير، بحث بسياري در خصوص نياز به همكاري همة مردم جهان براي دستيابي به توسعه پايدار مطرح شده 

كه. است و توسعه است ميتوسعه پايدار به معني فرايندي از رشد و نابرابري در جهان تمركز كند بر رفع فقر

ميو در همان حال از منابع پايدار موجود حفاظت به توسعه پايدار مستلزم برآورده ساختن نيازهاي. آورد عمل

و گسترش فرصت مي اساسي همه برخي.باشد ها براي همه در راستاي برآورده ساختن آرزوها براي زندگي بهتر

و توزيع منصفانه تر شهروندان در نظامدهآن را مشاركت گستر مي هاي حاكم ).همان( گيرند تر ثروت در نظر

مي بسياري از سازمان و كارشناسان توسعه كه با زنان در كشورهاي كمتر صنعتي شده كار كنند، ها

آورده اعتقاد دارند كه وارد ساختن زنان در فرايند توسعه كنوني كه ممكن است نيازهاي خاص زنان را بر

مي. سازد، مهم اما ناكافي است ها كنند رهيافت مشاركت توسعه در سطح توده آنچه كه بسياري توصيه
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ـ يعني آن بخش جمعيت كه از توسعه،باشد مي تگي بيشتر از همه ضربه نياف كه در آن زنان تهيدست

اين رهيافت نيازهاي.ندكن هاي توسعه بازي در سراسر جهان نقشي محوري را در طراحي برنامهبينند مي

و اعتمادشان براي برآورده ساختن نقشميرسيويژه زنان را بر هاي چندگانه خود كند تا به تقويت ظرفيت

و شهروند بپردازند به و تأمين كننده خانواده، كارگران اجتماع و كارگر، مادر ).همان(عنوان توليدكنندگان غذا

و زنان در چشم توسعه نيازميدستيابي به اهداف جنسيت انداز ند تالش آگاهانه براي گنجاندن منافع مردان

و كمك اين امر از راه درك نقش. باشدميجامعه پيشرفت  و مردان به زندگي سياسي ها، مناسبات ، هاي زنان

و فرهنگي صورت مي و توسعه(.گيرد اجتماعي، اقتصادي ).1: 1994يجاد ديوان ساالري پاسخگوي زنان،ا:زنان

و رفاه نيستت به. وسعه فقط به معناي دستيابي به منابع وسيلة آن، اين بلكه به فرايندي بستگي دارد كه

به. منافع حاصل گردد به فرايند توسعه ، به معناي هاي توسعه تعريف گرديده وسيلة اكثر سازمان طوري كه

مي مشاركت گروه به هاي هدف در فرايند توسعه بهاي كه اينان گونه باشد، از هاي بهره عنوان گروه تنها مند

و فائق آمدن آيند، بلكه بدين وسيله قابليت توسعه شمار نميبهطرحعايدات  اي خويش را در مورد تشخيص

و يونيسف،(نمايند بر مشكالت تقويت مي ص 1376 دفتر امور زنان رياست جمهوري ،26.(

س نخست اينكه. استنويد بخشه براي زنان بسيار توسعه پايدار داراي سه ويژگي برجسته است كه هر

در اين حالت توزيع عادالنه دستاوردهاي توسعه از لحاظ. توسعه پايدار بيشتر مبتني بر توزيع است تا توليد

و مانند  ميآجسيتي، قوميتي  مردان اين در حالي است كه در كشورهاي در حال توسعه،. باشدن مورد توجه

تو بيشتر بهره و زنان قربانيان توسعه سعه بودهوران در. اند زيرا توسعه براي زنان به معني بار كاري بيشتر

به همين دليل،. بيرون از خانه بوده؛ در حالي كه دستاوردهاي مثبت توسعه بيشتر نصيب مردان شده است

قر،هاي زنان به دستاوردهاي توسعه براي بهبود دسترسي« و ارتباط مسائل زنان مورد توجه بيشتري ار گرفته

و بهبود شرايط عمومي زنان براي كارگزاران بين ميان برنامه المللي به موضوع مهمي تبديل شده هاي توسعه

و موفقيت برنامه اينك در برنامه. است هاي توسعه هاي توسعه جهاني اين امر حايز اهميت جدي تلقي شده،

را يافتهتوسعه تر در كشورهاي كم الهه(». به جنسيتي كردن توسعه موكول ساخته استو در حال توسعه

 ). 1382:218كواليي، 

و از اين لحاظ نوعي دومين ويژگي برجستة توسعه پايدار اين است كه معطوف به آينده است نه حال،

و آينده مي دورانديشي در اينجا نيز بايد ابراز داشت كه ترديدي نيست كه وضعيت. شود نگري در آن مشاهده
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. شود اي به خوبي پدرساالري توضيح داده نمي شتة زنان به ويژه در كشورهاي در حال توسعه با هيچ واژهگذ

مي اين در به حالي است كه در توسعه پايدار كه معطوف به آينده باشد قرار بر اين است كه گذشته نابرابر

بي. اي برابر تبديل شود آينده شتر معطوف به پرورش است تا سومين ويژگي توسعه پايدار اين است كه

 مثبت ديگر مسألة اصلي نيست، بلكه هدف اصلي پرورشايه كميتهبدين ترتيب، صرف افزايش. گسترش

و به بار آوردن استعدادهاي نهفتة انسان انسان زنان بيش از هر گروه اجتماعي. هاست هايي توسعه يافته

و قابليت . اند خويش قرار داشتههاي نهفته ديگري در معرض سركوب استعدادها

مي هاي زنان مؤسسه پژوهش سياستبراي ارزيابي دقيق وضعيت زنان در كشورها، كه مطرح سازد

:آوري شود جهت شناخت وضعيت زنان اطالعات مربوط به شش حوزه ذيل بايد گرد

 شناختي اساسي، هاي جمعيت داده

 مشاركت سياسي،

و عوايد،  اشتغال

و  اقتصادي، استقالل اجتماعي

ووق توليد مثلحق

و رفاه .بهداشت

مي كه اين داده هنگامي شرايط(توان هر كشور را با كشورهاي ديگر مقايسه كرد هاي گردآوري شد،

.)21/3/2005، ابزار مطالعه كشوري، زنان در كشور شما

و توسعه در منطقة خاورميانه  زنان
خ و به در حال توسعهاورميانه نسبت به ديگر مناطق بسياري از پژوهشگران به استثناء بودن منطقه

به عقب و مي ماندگي اين منطقه از روندهاي جهاني در زمينة اقتصادي نظربه. كنند ويژه سياسي اشاره

كه سازد، نتيجة تجمع ويژگي واتربوري، آنچه كه خاورميانه را نسبت به ديگر مناطق استثنايي مي هايي است

و دموكراسي فراهم آورده است را براي كثرتمحيطي بسيار نامطلوب  ).25: 1994جان واتربوري،(گرايي حقوقي

 اين البته. قرار داد مورد بررسي توجه به پدرساالري بدون توان زنان در خاورميانه را نيز نمي وضعيت

 است مقصود اين، بلكهدهبو بر زنان اين منطقه حاكم تنها سرنوشت پدرساالريكه معنا نيست بدين سخن
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، موجب در تاريخ استثنايي وجود چند حالت. است پدرساالري همان سرنوشتو پايدارتر اين برجسته جلوة كه

مي پدرساالري. گردد نمي پدرساالري نفي كه تعريف اجتماعي نظام نوعي« توان را آن كرد و در  مزايا

ميبه مردانبهت نسب فرودست در وضعيتو زنان است مردان در دسته جامع اصلي هاي موقعيت برند سر

سي( ).810: 1993راهنماي انگليسي بي بي

اي مثبت با دستاوردهاي ديگر مناطق هاي رفاه زنان به گونه دستاوردهاي خاورميانه در بسياري از حوزه

زهايي شاخص. قابل مقايسه است و درآمد سرانه نشان همچون تحصيالت نان، باروري، اميد به زندگي،

آنچه كه خاورميانه در آن به صورت. هاي اخير چشمگير بوده است دهند كه پيشرفت خاورميانه در دهه مي

مي مشهودي عقب مي باشد به شاخص تر و سياسي مربوط نرخ مشاركت نيروي. شود هاي مشاركت اقتصادي

بر اساس نرخ باروري منطقه، سطح. تر است مگيري از بقية جهان پايينكار زنان اين منطقه به طور چش

و ساختار سني جمعيت زنان از آنچه انتظار مي مي رود پايين تحصيالت . باشد تر

در خصوص نقش اقتصادي زنان منطقه، مسألة مهم كمك اقتصادي در سطح خانوار است، يعني توليد

و خدماتي كه در اقتصادهاي پيش ميكاالها ديگر آنكه زنان در اين منطقه به طور. شود رفته در بازار خريداري

و به طور فزاينده سنتي دارايي و درآمدهاي خود را در كنترل خويش دارند، اي به عنوان توليد كننده، ها

مي سرمايه و كارآفرين وارد صحنه و شمال افريقا،(شوند گذار و توسعه در خاورميانه .)2004:12جنسيت

،هاي اجتماعي گذاري شگرف در بخش چندين دهه سرمايه. تناقض استموضعيت زنان در خاورميانه

و باروري آنان را كاهش داده، اما اين پيشرفت و بهداشت زنان را بسيار بهبود بخشيده هاي سطح آموزش

و رشد اقتصادي به بار نياورده است تر از يك سوم زنانكم. برجسته هنوز نتيجة مورد انتظار را در اشتغال

با. خاورميانه در نيروي كار مشاركت دارند  درصد32 سطح اين وجودهر چند اين نرخ رو به افزايش است

مي پايين و از سطح مورد انتظار از اين منطقه، ترين نرخ در سراسر جهان در باشد،  با توجه به كارنامة آن

و باروري پايين مي آموزش زنان شاغل بسيار بيشتر از ديگر مناطق در حال منطقه در اينهمچنين. باشد تر

و آوردن فرزند نيروي كار را ترك كنند از. توسعه، گرايش دارند پس از ازدواج داشتن چنين نسبت اندكي

ناتواني در استفاده مولدتر از زنان داراي تحصيالت عالي شكوفايي. زنان شاغل براي منطقه پرهزينه است

ميكلي منطقه را پايي و توانايي توليد كنندگان را براي رقابت در برابر كشورهايي كه از سرمايةن نگه دارد،

مي انساني خود استفادة كامل به عمل مي . سازد آورند، محدود
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و كمك به توسعه منطقه ايفا مي كشورهاي منطقه. كنند زنان نقشي مهمي در حمايت از درآمد خانوار

و به تالش تي با امضاي اعالمية هزاره نشان دادهتعهد خود را به برابري جنسي به اند، هايي براي دستيابي

آن اهداف توسعه هزاره دست مي و توانمندسازي زنان«زنند كه سومين بند . باشدمي» ارتقاء برابري جنسيتي

ء را امضاCEDAWشمار زيادي از آنها كنوانسيون ملل متحد دربارة رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان

و عراق، اردن، كويت، الجزاير، بحرين، جيبوتي، مصر،. اند كرده  لبنان، ليبي، مراكش، عربستان سعودي، تونس

كشورهايي. سوريه اخيرا آن را امضاء كرده، ولي هنوز تصويب نكرده است. يمن از جملة اين كشورها هستند

م كه كنوانسيون را تصويب مي بهيكنند خود را از لحاظ حقوقي متعهد و سازند تا مفاد آن را به اجرا بگذارند،

با وجود اين، هنوز كار بسيار بيشتري بايد صورت گيرد تا اين. طور منظم دربارة اجراي آن گزارش بدهند

. منطقه احساس شودمرهتعهدات در زندگي روز

چوب منطقه در جهت عدالت جنسيتي در چارهاي حكومت، 1350/1970 تا 1330/1950هاي در دهه

اين دوران دورة استعمارزدايي در برخي كشورها،. شد، حركت كردند آنچه كه فمينيسم دولتي خوانده مي

و به طور كلي دوران شكل ملت و نوسازي دولت در برخي ديگر، در اين. هاي ملي بود گيري هويت سازي

و حقوق سياسي بيشتر براي اي براي ارتقاء بهداشت، آموزش، اشتغال ها به اقدامات پيشروانه شرايط دولت

و برابري را به صورت بخشي تقريباً در سراسر منطقه، حكومت. زنان دست زدند ها آزادسازي زنان

زنان از همة قشرهاي اجتماعي تشويق شدند تا در اقتصاد. ناپذير از توسعه ملي به رسميت شناختند جدايي

و نگهداري از كرد قوانين كار از زنان حفاظت. مشاركت داشته باشند و مزايايي همچون مرخصي زايمان ند

هاي داراي دو نفر شاغل از فقر به طبقه متوسط راه يافتند ،كه به تأييد خانواده. كودكان را فراهم آوردند

مي اهداف برنامه قوانين خانواده در چارچوب شريعت بازنگري شدند تا به برخي. انجاميد ريزان توسعه دولتي

و سازمان خانهوزارت. سي رسيدگي كنندهاي اسا نگراني هايي براي امور زنان تشكيل شدند تا مسائل زنان ها

به. سازي نمايند را در فرايند كلي توسعه جريان هر طي اين دوران بيشتر زنان منطقه حق رأي دست آوردند،

. به تأخير افتاد1384/2005چند در برخي كشورها همانند كويت اين امر تا سال 

به1350/1970 تا 1330/1950هاي حات دههاصال  زنان راهبردينيازهاي كار زيادي براي رسيدگي

به. در درون جامعه انجام دادند مي اما همانند ديگر اقدامات اصالحي، آن تدابيري كه منافع زنان را برد پيش

د. صورت باال به پايين مطرح شدند عموماً به و يگري با مقاومت تودهاصالحات جنسيتي بيش از هر تدبير ها
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مي ديگر گروه شد هايي كه خود را از اين فرايند بيرون به. ديدند، روبرو نماد مهمي از مقاومت مسائل جنسيتي

و غربي و جلوة آشكار مخالفت با سياست در برابر نوسازي شد هاي حكومت سازي عبارات مشهور. ها تبديل

و افتخار ملي گرو زدهو مسائل جنسيتي را سياستهاي گوناگوني را متحد ساختهبحران خانواده، مادري

به. كرد به همچنين، با وجود اين، تا هنگامي كه رشد مي صورت يكنواخت ـ يعني تا نيمة دهة پيش رفت

و بسياري از اصالحات 1350/1970 درون جامعه ريشهازـ تقاضا براي مشاركت زنان در اقتصاد زياد بود

. گرفت مي

ب1350/1970 وفايي نفتي در ميانة دههبا شك براي اين امر. شدت افزايش يافته، دستمزدهاي واقعي

شمار كوچكي از شاغالن اين امكان را فراهم ساخت كه از شمار زيادي از وابستگان غيرشاغل خود حمايت 

از.ند استاندارد زندگي خود نياز نداشتباال بردنها ديگر به دو درآمد براي خانواده. كنند اساساً در شماري

برهاي توسعه كشورهاي صادر كنندة نفت، اين روند همزمان با سياست و مبتني  توسعه جايگزيني واردات

هاي كمتري براي ورود زنان به بازار كار فراهم ها فرصت اين سياست. صورت گرفتبر ماهيتاً سرمايهمنابع

و آورد تا سياست مي و هايي كه كشورهاي تونس و بر توسعه صنايع بيشتر كاربر مراكش در پيش گرفتند،

. در اين صنايع، زنان مزيت نسبي باالتري داشتند. كردند داراي گرايش صادرات تأكيد مي

ديدگاه. ركود اقتصادي منطقه مشاركت زنان را در نيروي كار بيشتر زير سوأل برد1360/1980 در دهه

مي انتخاب شغل مزيت داشته باشند، زيرا خانوادهعمومي اين بود كه مردان بايد براي از اي داشتند كه بايست

بسياري از كشورها به اقداماتي كه آشكارا عليه مشاركت زنان در نيروي كاري بود. كردند آن حفاظت مي

و اولويت دادن به مردان متقاضي كار  هاي جنبش. دست زدند، از جمله ارائة بازنشستگي زودهنگام به زنان،

و رسانه توده به ها بر اهميت نقش اي و كمك آنها مي هاي خانگي زنان از. كردند عنوان مادر تأكيد جدا

مي سياست و بهداشتي كه بر مسائل جنسيتي تمركز كردند، با مسائل كالن اقتصادي از نگاهي هاي آموزشي

در زنان راهبرديشد، كه در خدمت نيازهاي بيطرف از لحاظ جنسيتي برخورد مي يا پيشبرد موقعيت آنان

 ). همان(جامعه نبود

اع1370/1990با اين حال، تحوالت دهة اي تازهو انگيزهتبار مناظره جنسيتي را باال برده در خاورميانه

. آور از دور خارج شده است نخست، الگوي كهن مرد نان. به مسأله در حال ظهور زنان بخشيده است

اكنون نياز است زنان نيزهم. گذارد ها باقي نمي تخابي براي بسياري از خانوادهفشارهاي اقتصادي امروز حق ان
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مي. شان بپردازند در بيرون از خانه كار كنند تا به حمايت از خانوادة باشد عامل دوم انتظارات باالي جمعيت

هر(كه هم اكنون غالبا جوان هستند  هاي آموزشي استسي). سال سن دارند25 نفر زير6 نفر جمعيت،10 از

به موفقيت هم گونه آميز نسلي از زنان جوان را پديد آورده كه هم اي فزاينده سن خود سطح مردان جوان

و پاداشو خواستار همان فرصتهستند مي ها در. باشند ها و ماهيت رشد تقاضا براي كار زنان بيشتر با سطح

گ سياست. پيوند است تا با تقاضا براي كار مردان و سرمايه ذشتة سرمايههاي گذاري بر، جايگزيني واردات،

و دولت در رشد فرصتراهبرديمحور هاي ناچيزي را براي زنان در بيرون از مشاغل زنانه بخش دولتي

و بهداشت باقي مي كه اي را برمي به موازاتي كه اين منطقه الگوي توسعه تازه. گذاشت آموزش گزيند

ب صادرات ميمحور، داراي گرايش و كاربر به خش خصوصي اي طور برجسته باشد، پويايي تقاضا براي كار زنانه

 آغاز شد، 1340/1960مشاركت نيروي كار زنان در خاورميانه كه از سطحي پايين از دهة. تغيير خواهد يافت

و ظرفيت باال براي مشاركت زنان در اما با وجود. استداشتهي درصد50رشد اينك  اين رشد چشمگير

رو). همان(ترين ميزان در سطح جهاني است نيروي كار، نرخ واقعي مشاركت زنان در اين منطقه پايين  از اين

مي خاورميانه اغلب منطقه و البته. زنان را دور زده است،شود كه در آن توسعه اي تلقي اين امر دربارة آموزش

و توانمندسازي زنان . مصداق نداردبهداشت يعني دو عامل بسيار حياتي مشاركت

 وضعيت آموزشي-1

هاي مشهودي در افزايش سطح تحصيل چهار دهه گذشته، كشورهاي خاورميانه به پيشرفت-طي سه

از ميانگين سال. اند سوادي در ميان زنان دست يافتهو كاهش بي در5/0هاي مدرسه رفتن زنان  1960 سال

در5/4تا ازو ميانگي افزايش يافته1378/1999 سال در6/16ن نرخ سواد 2/52 تا 1350/1970 درصد

به شكاف. باال رفته است1379/2000درصد در سال و ارائه خدمات ويژه در سطح هاي جنسيتي در ثبت نام

و سرمايه به.گذاري برجسته دولتي كمتر شده است دبيرستان در نتيجة تعهد پايدار سياسي خوبي اين منطقه

و توانمندسازي زنان ارتقاء«اف توسعه هزارة سوم براي در مسير دستيابي به اهد . قرار دارد» برابري جنسيتي

مي به و متوسطه را از ميان رسد كشورهاي منطقه مايلند شكاف نظر هاي جنسيتي در تحصيالت ابتدايي

ب. بردارند و تقويت عملكرد آموزشي زنان مستلزم تأكيد بيشتر بر تدابيري راي افزايش دستيابي به اين اهداف

و نيز كيفيت آموزش ارائه شده مي هاي طي چند دهة گذشته، حكومت. باشد تقاضا براي تحصيل دختران
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 درصد توليد ناخالص داخلي خود را براي آموزش هزينه كردند كه باالترين ميزان3/5طور ميانگين منطقه به

بهآ.در جهان است هزينة عمومي براي.ت هزينه نمودند درصد را در زمينة بهداش9/2طور ميانگين نها

به11آموزش از  طور سنتي باال درصد بودجه حكومت در لبنان كه در آنجا هزينة خصوصي براي آموزش

مي26بوده، به  برخالف مشكالت مالي كه بسياري از كشورهاي منطقه از ميانة دهة. رسد درصد در مراكش

 ). همان(اي نسبتاً باال حفظ شده استه اين نرخ. اند با آن روبرو بوده1360/1980

 درصد بيش از زنان احتمال دارد باسواد40مردان: با اين حال شكاف بزرگ جنسيتي هنوز باقي است

بي. باشند زن: سوادي در ميان زنان روستايي چالشي پايدار است همچنين در مراكش تنها يك نفر از هر ده

در روستايي مي و و بنويسد، نتواند بخواند تا.فر يمن تنها يك نفر از نه كنون با اين حال، پيشرفت منطقه

بسياري از كشورهاي خاورميانه ظاهراً شكاف جنسيتي را در سطح تحصيالت متوسطه. چشمگير بوده است

 موجود بود، 1379/2000در واقع، در شش كشور از سيزده كشوري كه اطالعات آنها در سال. اند پر كرده

 چندين 1379/2000اما در سال. باالتري در مدارس متوسطه داشتندنويسي نامپسران نرخ دختران نسبت به

40(، سوريه) درصد35(مراكش: براي دختران در مدارس متوسطه داشتندپاييني نويسينام كشور هنوز نرخ

).همان)( درصد25(و يمن) درصد

و هم براي زنان ها نشان دهندة داده. افزايش يافته استثبت نام در تحصيالت عاليه هم براي مردان

مي1370/1990 برخي مزايا براي زنان در دهة به. باشد حتي در قياس با مردان با هر چند داليل گوناگون بايد

از. اين ارقام با احتياط برخورد كرد در9نرخ ثبت نام تحصيالت عاليه در14 تا 1369/1990 درصد  درصد

د1376/1997 ازر حالي كه نرخ افزايش يافت، به12هاي كلي همچنين تا سال. درصد رسيد17 درصد

و دانشگاه، زنان در ورود به كالج1379/2000 ايران، ها در بسياري از كشورهاي منطقه شامل هاي محلي

و قطر از مردان پيشي گرفتند لبنان،  ). همان( عمان

 وضعيت بهداشتي-2

به. هاي باروري را در جهان داردن نرخخاورميانه هنوز هم يكي از باالتري اما طي دو دهة گذشته

بخشي از دليل اين كاهش، گسترش. براي هر زن دست يافته است2/3به2/6از شكار در باروري،آكاهشي 

مي زنان تحصيل. باشد آموزش زنان مي و به احتمال زياد از وسايل ضدبارداري كرده معموالً ديرتر ازدواج كنند

ميبيشتر  به هاي جمعيتي حكومت سياست. كنند استفاده بحرين، اردن،. اي ارتقا يافته است طور فزاينده ها نيز
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و تونس تالش كرده اند تا به نرخ باروري قابل مقايسه با كشورهاي توسعه يافته دست ايران، لبنان، قطر

و عربستان سعودي نسبتاً باال. يابند ).همان(مانده استاما نرخ باروري در جيبوتي، يمن

و به چه تعداد فرزند مي خواهد داشته اگر زني نتواند به همراه شوهرش تصميم بگيرد كه چه هنگام

آمارهاي خاورميانه. هاي زندگيش هم نخواهد داشت گيري چنداني در ديگر حوزه احتماالً قدرت تصميم باشد،

به نشان مي و خانه دهند كه نقش سنتي زنان ياد عنوان مادر و زنان از داشتن فرزندان ار هنوز هم مسلط است

مي،پسران بسيار و امنيت دست هاي زودهنگام زياد بارداري زودهنگام، در نتيجة ازدواج. يابند به احترام

ازدردختران،   كشورهاي حالي كه بدنشان هنوز در حال كامل شدن است، يك نگراني عمده بهداشتي در بسياري

. خاورميانه است

 وضعيت اقتصادي-3

دو در نتيجة پيشرفت و بهداشت، مشاركت زنان در نيروي كار طي هاي صورت گرفته در بخش آموزش

اما نرخ مشاركت زنان خاورميانه در مقايسه با ديگر. طور قابل توجهي افزايش يافته است دهة گذشته به

بر باالي فرصت هاين هزينهحفظ نرخ پايين مشاركت نيروي كار زنا. مناطق همچنان پايين است ها را

مي خانواده و كل جامعه تحميل اگر خاورميانه بتواند چالش ادغام زنان را در اقتصاد برطرف سازد،. كند ها

و درآمد ملي شگرف خواهد بود خاورميانه با داشتن باالترين نسبت وابستگي. مزاياي آن براي خانوارها

ب و نرخهاي باالتر و هاي افزايش رفاه خانواده ازدة آموزش زنان به مردان، آشكارا فرصتاقتصادي در جهان ها

آن. دهد جامعه را از دست مي و چه از موفقيت تحصيلي، ساختار سنيمشاركت باالتر نيروي كار زنان به همراه

مي نرخ باروري كشور انتظار مي ب15-30تواند مجال رود، . دهد درصد افزايش درآمد خانوارها را به كشورها

دستيابي به نرخ مشاركت نيروي) غيرعضو شوراي همكاري خليج فارس(براي شماري از كشورهاي منطقه

مي كار زنان قابل مقايسه با باالترين نرخ تواند رشد توليد ناخالص داخلي سرانه هاي مشاهده شده در منطقه،

مي. طور چشمگيري افزايش بدهد را به تر مشاركت هاي داراي سطوح پايينتواند براي كشور اين دستاوردها

. زنان در فعاليت اقتصادي از اين هم بيشتر باشد

بي اين ترس كه افزايش مشاركت نيروي كار زنان به سطح. اساس است بيكاري بيشتر منجر خواهد شد،

ي نشان الملل باالي بيكاري در منطقه ممكن است زنان را از ورود به نيروي كار دلسرد سازد، اما تجربه بين
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. هاي باالتر اشتغال كامل در ارتباط است دهد كه در بلندمدت مشاركت بيشتر زنان در نيروي كار با نرخ مي

مي بر و توسعه و سازمان همكاري اقتصادي يك عكس، بر اساس تجربة خاورميانه توان استدالل كرد كه

. تري است دچار بيكاري پايينگيرد، احتماالً اقتصاد سالم كه زنان را بيشتر در نيروي كار در برمي

و المانا بر اساس مطالعات خود دريافتند كه رشد ساالنه توليد ناخالص داخلي سرانه مي توانست كلسن

به9/1به جاي  مي7/0اين رشد. درصد برسد6/2درصد كه در عمل روي داد تواند افزايش درصدي

بي. چشمگيري را در سطح درآمد سرانه ايجاد كند كاري باال در خاورميانه به كاهش تقاضا براي كار زنان نرخ

و بيكاري بيشتر براي زنان حتي آنان را از ورود به بازار كار دلسرد كرده است با. منجر شده افزون بر اين،

به سياست توجه به نرخ بسيار باالي بيكاري، و ديگران طور قابل دركي نگران هستند كه افزايش گذاران

و نگرانيها. مشاركت زنان در نيروي كار اين وضعيت هم اكنون وخيم را بدتر كند هر چند اين ادعاها

.)2003بانك جهاني،(اساس است بي

ي در بيشتر كشورها. زنان نرخ بيكاري بيشتري نسبت به مردان دارند،معموالًدر سراسر جهان

بحرين، مصر، اردن، كويت، لبنان، قطر، عربستان(خاورميانه، بيكاري زنان بيشتر از بيكاري مردان است

و امارات متحده عربي و يمن نرخ). سعودي، سوريه و غزه هاي بيكاري مردان تنها در الجزاير، كرانه باختري

ح. آشكارا بيشتر از زنان است در. درصد بيشتر از مردان است20دود براي كل منطقه، بيكاري براي زنان در

و بسياري از ديگر مناطق جهان اسالم، نقش و شمال آفريقا و پويايي جنسيتي به وسيله منطقة خاورميانه ها

: گيرد كه چهار عنصر دارد يك پارادايم سنتي شكل مي

و زنان-  هاي نقشمركزيت خانواده به جاي شخص به عنوان واحد اصلي جامعه كه در آن مردان

و نه برابر را ايفا مي و هم زنان خانواده را يك دارايي ارزشمند در اين پارادايم. كنند مكمل هم مردان

. گيرند فرهنگي در نظر مي

. آور خانواده شناسايي مرد به عنوان تنها نان-

مي- و منزلت خانواده را بر آبروي زن متكي و حياء كه شرف و محدوديت قواعد حجب بر سازد هايي را

و زنان برقرار مي . كند روابط ميان مردان

مي- . يابد موازنة نابرابر قدرت در حوزة خصوصي كه در قوانين خانواده بازتاب
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 وضعيت سياسي-4

مي نرخ بي و شايد حتي سوادي زنان كه تواند به آگاهي پايين سياسي، مشاركت پايين در انتخابات

دسوءاستفاده ديگران از رأ مي انعي جدي در راه نفوذ سياسي بالقوة زنان هندگان زن منجر شود، همچنان

 براي سنجشترين شاخص در سطح كشوري هاي مجلس ملي متداول سهم زنان از كرسي. باشند مي

و تنها شاخص سياسي است كه براي ارزيابي پيشرفت در جهت اهداف توسعه استتوانمندسازي سياسي زنان

مي برابرجهتهزاره در و توانمندسازي زنان مورد استفاده قرار با. گيردي جنسيتي زنان در خاورميانه در مقايسه

مي6 كمتر از سهم زنان ملي دارند، مجالسهاي ترين سهم را از كرسي ديگر مناطق جهان پايين . باشد درصد

در سال پيش بهتر است؛ شمار كشورهاي داراي نمايندگان16 منطقه امروز از وضعيتاما  زن از سه نفر

.)2002عربي،هاي گزارش توسعه انساني كشور( افزايش يافته است1382/2003 نفر در سال11 تا 1366/1987

كشورهاي توسعه: به صورت زير است1382/2003در هاي دنياميانگين درصد حضور زنان در پارلمان

و كارائيب23يافته  11 آفريقاي زير صحرا درصد،12زي درصد، آسياي مرك15 درصد، آمريكاي التين

و پاسيفيك 13 جهاني نيز ميانگين. درصد6و خاورميانه4/6 درصد، آسياي جنوبي11درصد، آسياي شرقي

صد13با در ميان كشورهاي خاورميانه بحرين.)اتحاديه بين الجالس( باشد درصد مي بيشترين سهم در

زناع با.داردرا در پارلمان ضاي آن درصد12 تونس مي پس از و امارات. گيرد قرار در سر ديگر طيف كويت

و لبنان با دو درصد كمتر. ندارنديمتحدة عربي هيچ نماينده زن و در مصر سهم زنان در يمن با يك درصد

و عربستان سعودي هيچ. است مي. اند گاه پارلمان نداشته قطر توانند قطر يك مجلس مشورتي دارد كه زنان

مي5/4در ايران اين ميزان در حدود. بات آن رأي بدهنددر انتخا . باشد درصد

مي در يك نتيجه و ميزان قرار گرفتن آنان در روند توسعه توان گيري كلي از وضعيت زنان در خاورميانه

و آموزش كه شكاف و مردان در طي چندين دهة گذشته بسيار گفت جز در زمينة بهداشت هاي ميان زنان

اين. هاي اقتصادي، به هيچ وجه وضعيت مطلوبي ندارد در زمينة ميزان مشاركت زنان در فعاليتكمتر شده،

و ميزان حضور آنان در سطوح باالي تصميم گيري از وضعيت اقتصادي امر در خصوص وضعيت سياسي زنان

خا اين زمينهدرترين آمارها سطح جهاني يكي از پايين. باشد آنان نيز بسيار بدتر مي . ورميانه اختصاص داردبه
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و توسعه در آسياي جنوب شرقي  زنان

ازبادر اين منطقه بزرگترين كشور مسلمان و كشور مالزي 200 بيش  ميليون جمعيت يعني اندونزي

 بسياري از كشورهاي شرق آسيا در توسعه انساني 1340/1960از دهة. ميليون جمعيت حضور دارند20با

و بهبود شاخصاند انجام دادهگذاري چشمگيرييهسرما هاي اجتماعيو مزاياي آن را از نظر رشد اقتصادي

و آموزش زنان هاي چشمگ اي نشانگر پيشرفت هاي كلي منطقه شاخص. اند كسب كرده ير در زمينة بهداشت

.)2004هاي توسعه جهاني، شاخص،بانك جهاني( است چهل سال گذشتهطي

ج و فرهنگ هاي  پيامدهاي آشكاري براي نسيتي مختلف در مناطق گوناگوننظامهاي هنجاري

و مردان است و موقعيت زنان به در بخش شمالي آسياي جنوبي نظام. دارندقالل هاي خويشاوندي معموالً

كه در آنجا سنت گوشه.قشربندي جنسيتي هستندشدت دچار  نشيني زنان يا همان سنت پرده غالب است،

و استقالل زنان ميآزادي حركت در: جنستي كردن توسعه(سازد را به شدت محدود از راه برابري جنسيتي

و صداها، و آمريكاي التين نظام خالف آن،بر). 2002:109حقوق، منابع هاي خانواده در آسياي جنوب شرقي

مي خواه عموماً برابري و گوشه. باشند تر و نشين هستند، نابرابري در سوادآموزي زنان به ندرت منزوي

.)1995شيرين جي ججي بوي،(.استو ترجيح فرزند پسر نادر محدود هاي اقتصادي نسبتاً فرصت
خ در آسياي جنوب شرقي از زنان انتظار مي و انواده، ادارة امور مالي خانوادهرود با كار كردن در بيرون از

به موقعيت باالتر در اين عرصه.هاي مهم اقتصادي در خانواده ايفا كنند حمايت از والدين سالمند، نقش ها

و سرمايه مي گذاري باالتر خانواده تحرك بيشتر با اين حال حتي در اين چارچوب،. شود ها در مورد زنان منجر

و عادات اجتماعي گونه مي هنجارها سازد كه به جدايي شغلي، نرخ باالي اي از ساختارهاي جنسيتي را نمايان

ش و مي كافخشونت مرتبط با جنسيت، و عوايد جنسيتي كردن(.انجامد هاي پايدار جنسيتي در درآمدها

و صدا توسعه از راه برابري جنسيتي در حقوق، ).111:منابع

و داليلي كه مبناي گوشه فرض طور كلي، پيش به در ها نشيني زنان در ديگر اجتماعات مسلمان هستند،

و مالزي مشهود نيستند هايي كه در ميان پيروان اسالم، تحليل نهايي دربارة تفاوتاز ديدگاه ديوب. اندونزي

و ايدئولوژي بر اساس اين باور، فقدان كامل يا نسبي انزواي. هاي خويشاوندي قرار دارد وجود دارد، در اصول

و مادرانه سازماندهي خويشاوندي موجود زنان در آسياي جنوب شرقي بايد به عنوان تابعي از اشكال دوجانبه

.)64، 1997ليال دوبه،(.آنجا تلقي گردددر 
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و مالزي، زنان پس از ازدواج قادر به مشاركت آزادانه و توليدي تر در فعاليت در اندونزي هاي اقتصادي

و تحت كنترل مردان تلقي نمي هاي حركت زنان پس از ازدواج محدوديت در اين كشورها.شوند هستند،

ز. كند كاهش پيدا مي مينادر اغلب موارد و شوهران خود را در خانه كنندن متأهل به شهرها مهاجرت

).همان(گذارند مي

 وضعيت آموزشي زنان-1

در هاي توسعه اقتصادي تأثير زيادي در كاستن از شكاف در آسياي جنوب شرقي ويژگي هاي جنسيتي

و اشتغال داشته است ـ در اين منطقه شكاف. تحصيل  هر چند اين هاي جنسيتي در تحصيل حذف شده

را هايي كه مشخصاً شود، تا از سياست موفقيت بيشتر از تالش كلي براي آموزش همگاني ناشي مي  دختران

از هاي پايه براي همگان، سياستي بود كه طي دهه آموزش. هدف قرار بدهد ها هزينة عمومي آن حدود نيمي

مي كل هزينه نهنتيجة مثبت. داد هاي آموزشي را به خود اختصاص تنها در تحصيالت ابتدايي اين سياست

همچنين تمايل. هاي چشمگير در سطوح باالتر آموزشي خود را نمايان ساخت همگاني، بلكه در پيشرفت

جنسيتي كردن(باالتر قابل مالحظه بوده استح هاي عمومي براي اين سطو خانوارها به تكميل هزينه

و صدا،،توسعه از راه برابري در حقوق .)207 منابع

و اقتصادي اواخر دهة اثر و مردان متفاوت بود1370/1990 بحران مالي در اندونزي، درصد. بر زنان

و براي پسران سال بود12تا7بيشتر از پسران كردند، براي دخترانمينام نويسيجواناني كه در مدرسه 

،كاتلين بيگل،اليزابت فرانكل برگ،دوكا( سال19تا13بيش از دختران .)1999ن توماس

و پزشكي، زنان بيش از نيمي از همة دانش در مالزي در رشته را آموختگان دانشگاه هاي علمي ها

كل تشكيل مي و سهم از نان در دانشگاهآدهند در29ها  درصد جمعيت50 به بيش از 1349/1970 درصد

،گزارش كشوري در مورد اقدا( هاي اخير رسيده است دانشجويان در سال وضعيت).2004مات حقوق بشري

سوادآموزي، نرخ ثبت هاي بسياري داشته، كه در زمينة افزايش نرخ آموزشي دختران در شرق آسيا پيشرفت

 را با شاخص1370/1990به جز چند استثنا، بيشتراين كشورها دهه. نام يا نرخ تكميل تحصيل مشهود است

و از. شكاف جنسيتي نسبتاً كمتري به سود پسران آغاز كردندهاي آموزشي نسبتاً باالتري در سطح ابتدايي

.هاي عمده محدود بود اين رو دامنة پيشرفت
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 وضعيت بهداشتي زنان-2

و دو دهه رشد سريع اقتصادي در منطقه به همراه تجديد ساختار اقتصادي، افزايش شهرنشيني

و مردان را تغيير داد از. مشاركت باالتر نيروي كار، زندگي زنان  تا 1349/1970اميد به زندگي در منطقه

و براي مردان نه سال افزايش يافت1376/1997 آن. براي زنان ده سال و تأخير ناشي از به واسطة تحصيل

و دسترسي بيشتر به شيوه ا در ازدواج ازز بارداري، نرخ باروري كاهش يافتهاي پيشگيري و در اندونزي

و صدا(.د رسي8/2 به 1369/1990در4/5 ).210:جنسيتي كردن توسعه از راه برابري در حقوق ،منابع

و اقتصادي اواخر دهة و نتايج مربوط به 1370/1990در نتيجة بحران مالي  مطالعات آثار بحران بر سالمت

مي تغذيه، تفاوت  در اندونزي شاخص ميانگين تودة جسمي به ويژه در ميان. دهند هاي جنسيتي را نشان

به. زنان در خانوارهاي فقير كاهش پيدا كرد اي گونه دسترسي به خدمات باكيفيت زايمان نيز كاهش يافت،

و ماماهاي كم مي كه زنان بيشتري به دستياران پزشكي .)1999نين نين پاين،(شدند هزينة سنتي متوسل

و مشاركت باالتر نيروي كار،ه و داشتن فرزند دورة گذار ميان تحصي واسطه تحصيل بيشتر و ازدواج ل

و برخورداري نسبي از استقالل نايل طوالني و زنان جوان بيشتري را قادر ساخت به تحصيل درآمد تر شد

و كفش در بخش صادرات اندونزي اي درباره كارگران زن در كارخانه مطالعه. گردند هاي منسوجات، پوشاك

و نشان مي آگاهي بيشتر از امكانات تازه براي زير سؤال بردن دهد اين زنان به واسطة درآمد باالتر

).همان(هنجارهاي جنسيتي، استقالل شخصي بيشتري دارند

 وضعيت اقتصادي زنان-3

تحليل تغييرات مشاركت زنان در اقتصاد نيازمند قرار دادن آن در چارچوب تحوالت عمده اقتصادي در

و تأثير آن بر زنان مي ا. باشد منطقه ، با 1370/1990و اوايل دهه 1360/1980قتصادي دهه رشد شتابان

شد1997-1376/8-7بحران مالي آن. در اين منطقه دچار توقف ناگهاني بحران اما اينك بيشتر كشورها از

و سرمايه. اندو دوباره در مسير رشد قرار گرفتهاند آمدهبيرون  و حركت بازارها هاي اساسي ها اينك بازتر شده

حد. اي صورت گرفته است ايي منطقهدر جهت همگر شمار زنان شاغل در سراسر جهان امروزه در باالترين

مي22 ميليارد قرار دارد، كه نشانگر افزايش1/1خود يعني  سازمان بين(باشد درصدي طي ده سال گذشته

و).2004المللي كار، جود آمده كه در بيشتر اين افزايش در مناطق داراي نرخ رشد باال همچون شرق آسيا به
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و زنان به طور سنتي در نيروي كار شركت داشته در(اند آنجا تقاضا براي كار افزايش يافته برابري جنسيتي

.)61:شرق آسيا

مي1360/1980تا پيش از دهة با. دادند زنان مالزيايي بيش از يك سوم نيروي كار كشور را تشكيل

و فني در مقايسه با سهم مردان تنها سهم زنان در 1350/1970اين حال در در دهة . درصد بود2امور اداري

 متفاوت از زنان تنوع قومي در مالزي موجب شده تا نقش زنان گروه قومي مااليو در نيروي كار كشور كامالً

، بخشي از فناوريبا گسترش. از نظر سنتي زنان مااليو بيشتر در امور كشاورزي فعاليت دارند. تبار باشد چيني

و در صنايع الكترونيك مشغول به كار شده هاي شغلي، از نظر موفقيت. اند زنان به شهرها مهاجرت كرده

و تبعيض هاي پايين زنان مالزي در رده هايي در پرداخت دستمزد در ازاي تري نسبت به مردان قرار دارند،

و نيز امنيت شغلي براي آنان وجود دارد .)65-54: 1372محمود مسائلي،( كار برابر

 دورة رشد سريع شمار زيادي از زنان را به نيروي كار وارديكافزايش پايدار تقاضا براي كارگر طي

و الكترونيك به شدت به زنان نسبتاً غيرماهر ولي عموماً. ساخت صنايع صادراتي مهم همچون منسوجات

در30-31 زنان 1349/1970در. باسواد وابسته بودند مي درصد نيروي كار را و اندونزي تشكيل دادند، مالزي

از. درصد رسيد37-40 اين ميزان به 1374/1995ولي در  گسترش مشاركت زنان در بازار كار تا حدي

و اشتغال در بخش شدسنتي غير هاي تجديد ساختار توليد در. ناشي و مالزي، سهم زنان كارگر در اندونزي

و خدمات كشاورزي كاهش يافت، در( افزايش پيدا كرد اما در صنعت جنسيتي كردن توسعه از راه برابري

و صدا ).207-208: حقوق ،منابع

و شرايط كار تا حدي باقي ماند شكافرغم اين تحوالت به يك. هاي جنسيتي در زمينة دستمزدها

ب تحول مهم در اين منطقه، تصويب قانون حمايت از كارگران زن مطابق با استانداردهاي بين ـ هر المللي ود

در. چند اجراي آن به صورت يك مشكل باقي مانده است براي نمونه، بررسي شرايط كارگران زن

مي كارخانه به هايي كه عضو اتحادية كارگري اندونزي نبودند، موارد مستند فراوان از زناني را نشان داد كه

 ). 1996بينا اگروال(خاطر ازدواج، بارداري، يا زايمان اخراج شده بودند
كمك زنان. اي از زنان سرپرست خانوار وجود دارندو فزايندهقابل مالحظهواقعيت اين است كه نسبت

 در طي چند اقتصادي شرق آسيارشد پايدار. ها حياتي است خانواده وار در اكثربه درآمد خانوار براي بقاي خان

سروهاي مهمي در استانداردهاي زندگي سال آينده به پيشرفت تر شمار تهيدستان در منطقه منجريعكاهش
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مي. خواهد شد در اماكنند، اگرچه زنان نقش بيشتري ايفا  اين امر بدون مخاطره نيست، زيرا اكثريت زنان

بيست ميليون كارگر مهاجر كه بيشترشان زن هستند در سال. باشند بخش غيررسمي مشغول مي

مي بيرون از خانه1379/2000  همان سالي كه كارگران مهاجر يك ميليارد دالر به كردند؛ يعني شان كار

مي. اندونزي پول فرستادند تواند تا حد زيادي به اجالس پكن نسبت داده احتماالً چشمگيرترين پيشرفتي كه

و قوانين مربوط به زنان يا برابري جنسيتي بوده است نهادها، سياست شود، در حوزة قوانين كار كه براي. ها

مي اند، جنسيتي شكل گرفتهتضمين برابري باشند، با اين حال هنوز از جمله نخستين قوانين وضع شده

و چالش پيشرفت: سياآبرابري جنسيتي در شرق(.ها وجود دارد شكاف .)67: 2005ها، ها

و به بگيرده تا در موقعيت مالي بهتري قرار تالش زنان در اقتصادهاي شرق آسيا به خانوارها كمك كر ند

مي«. درآمدهاي خود تنوع ببخشند  دهد تا هر نوع تحولي را كه ممكن اين امر آنان را در موقعيت بهتري قرار

پيـشرفت هـاو: سياآبرابري جنسيتي در شرق(.»است با توجه به شرايط جهاني ضروري باشد، تحمل كنند 

 ). 2005چالش ها،

 كـه تبعـيض بـر اسـاس 1380/2001 قانون اساسـي در سـال در مالزي، بر خالف تصويب يك اصالحيه

حكومت به ابتكاراتي براي ارتقـاء. كند، زنان همچنان قرباني اعمال تبعيض قانوني هستند جنسيت را منع مي

و نيروي كار دست زده است  و برابر زنان در آموزش و مشاركت كامل از. برابري زنان زنان در شـمار زيـادي

و توسعه خانواده ابراز داشت كـه در حـالي 1382/2003ر دارند، ولي در اي حضو مناصب حرفه   وزير امور زنان

مي درصد پست15 درصد از كاركنان بخش دولتي زن هستند، تنها46كه در. باشـد هاي مهم در اختيار آنها

از همان سال رسانه مي12ها گزارش دادند كه زنان بيش بق گـزارشط. دهند درصد نيروي پليس را تشكيل

را زن هستند، اما تنها يك هشتم مقامات اصـلي بانـكها بانك درصدكارمندان65،اتحادية ملي كاركنان  هـا

،(.دهند زنان تشكيل مي ).1999:9گزارش كشوري

 وضعيت سياسي زنان-�
و سياسـت روبـرو گونه كشور مالزي زنان با هيچ در محدوديت حقـوقي در زمينـة مـشاركت در حكومـت

به. نيستند و علت با اين حال ز تعداد ديگر عوامل برخي عوامل اجتماعي و حكومـت مجلسن در نمايندگان

نـ. اين كشور پايين است سبت بـه با تقويت سازمان متحـد مـالزي در دولـت، زنـان مـااليو موضـع بهتـري



/! "��� ���	
 ���� ������ ���������������� ����� 

با ايـن حـال شـاخة زنـان.)64-56:مسائلي، پيشين( اند هاي سياسي به دست آورده غيرمااليوها در موقعيت

 عـضو28 دو نفـر از 1378/1999در پايـان سـال. گيري سياسي حزبـي دارد سازمان نقش اندكي در تصميم 

از20زنان. كابينه زن بودند ون كرسي را در مجلس انتخابي پايي 193 كرسي از18تـر پارلمـان، 69 كرسـي

هاي عـالي قـضايي هـم همچنين در اين كشور زنان مقام. كرسي مجلس باالتر انتصابي را در اختيار داشتند

و توسعه اجتماعي اعالم كرد كه مالزي تا سـال 1377/1998در سال. دارند  1384/2005 وزارت وحدت ملي

كه. نخواهد يافت درصدي زنان در حكومت دست30به هدف نمايندگي همچنين وزير مربوطه اعالم داشت

و مجالس ايـالتي تعريـف(1377/1998نرخ مشاركت در سال  كه به صورت درصد نمايندگان زن در پارلمان

الزم به ذكر است كه به موجب قانون اساسـي كـشور مـالزي، برابـري بـر. درصد بوده است7تا6) شود مي

و نه قوانين عادي تبعيض بـر اسـاس جنـسيت را بـههر. اساس قانون مقرر شده است  چند نه قانون اساسي

در(.ه تا تبعيض عليه زنان را محو كند كنند، حكومت تالش كرد روشني منع نمي  گزارش كشوري مـالزي

.)1999:9مورد اقدامات حقوق بشري، 

به است مطرح ساخترا»برنامة اقدام را براي ارتقاء زنان«حكومت مالزي آنه تا هـايي كـه نـابرابري كمك

 كرسي20زنان. وزير كابينه زن بودند33 سه وزير از 1383/2004در پايان سال. را از بين ببرد وجود داشت 

و 193از از19 كرسي مجلس نمايندگان يعني بيش از ده درصد، كه70 كرسي  كرسي سنا را در اختيار دارند

مي27به زن،خست وزيرن1380/2001در سال. رسد درصد و توسعه خـانواده را ايجـاد كـرد وزارت امور و ان

آگوست همان سـال، وزيـر امـور/ درمرداد. يك سياستمدار برجسته زن را به عنوان نخستين وزير آن برگزيد

كه زنان با اشاره به درصد پايين حضور زنان در كرسي  اين يـك واقعيـت سـادة«هاي قوة مقننه ابراز داشت

دهد كـه هـيچ حزب حاكم اجازه نمي.»كنند زنان در يك محيط كاري بسيار نابرابر عمل مي زندگي است كه 

در گذشـته. با اين حال اين حزب سـه سـناتور زن دارد. زني از سوي حزب كانديداي مجلس نمايندگان شود 

ت وزير، نخس1383/2004آگوست/در مرداد. حزب حاكم از كانديداهاي زن ديگر احزاب پشتيباني كرده است 

گزارش كشوري(.گيري در حكومت به زنان اختصاص خواهد يافت درصد مناصب تصميم30اعالم كرد كه

)1999:9مالزي در مورد اقدامات حقوق بشري، 
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و مرد در اين كشور وجود ندارد 1324/1945بر اساس قانون اساسي سال . اندونزي، هيچ تفاوتي ميان زن

مي بر در تحصيالت، حقوق، هر دو از حقوق برا و كار برخوردار طور كلي در قـانونبه. باشند سياست، بهداشت

و مرد در نظر گرفته نشده است  زنان در اين كشور در قياس با بسياري از ديگـر. هيچ گونه تبعيضي ميان زن

و آزادتر هستند كشورهاي اسالمي شهروند درجة دو به شمار نمي  و مـع زن اكنـون جوا حتـي هـم. آيند سـاالر

هـا در غـرب سـوماترا بـه چـشم كـابوس مادرساالر در برخـي از منـاطق انـدونزي هماننـد جامعـه مينانـگ 

 ). 51:1372محمد رضا مظفري،(خورد مي

و يـا رياسـت اندونزي نخستين كشور اسالمي است كه يك زن در آنجا به مقام دولـت رياست جمهـوري

ايـن مـسأله نـشانگر. رئيس جمهور اندونزي بـود 1382/2003تا مگاواتي سوكارنو پوتري. دست يافته است 

طبيعتـاً ايـن مـسأله امكـان گنجانـده. كنند اهميت نقشي است كه زنان در صحنة سياسي اين كشور ايفا مي 

 نقـش دادن همچنين اين كشور درصدد افـزايش. شدن مسائل زنان را در دستوركار كلي حكومت فراهم كرد 

ميزنان در توسعه بر اساس و هماهنگي با مردان هر چند كه در بخـش اعظـم فرهنـگ. باشد همكاري برابر

اي زنان موجد نوعي تبعـيض بـه شـكل هاي كليشه اين كشور برتري جنسيتي خيلي شديد وجود ندارد، نقش 

و تا حدودي اعمال تبعيض آشكار عليه دختر بچه  مي طبيعي عليه زنان در كشور اندونزي هيچ گونـه. باشد ها

زنـان. ولي ميزان نمايندگي زنان در حكومـت پـايين اسـت، نع قانوني بر نقش زنان در سياست وجود نداردم

مگاواتي سوكارنو پوتري به عنـوان نخـستين رئـيس. دهند حدود هشت درصد اعضاي پارلمان را تشكيل مي 

و هاي زنان نيز قرار داشت، كه طرفد جمهور زن در كشوري مسلمان مورد انتقاد گروه  ار مسائل زنـان نيـست

و مطرح نكرده است به در مـورد اقـدامات حقـوق بـشري در گزارش كشوري( اين عنوان خود را معرفي

).23/1/2002، 1999اندونزي، 

تنها توسط طرفداران حقـوق زنـان كـه نگـران بدين ترتيب عملكرد مگاواتي در مقام رياست جمهوري نه

بلكه همچنين از سوي برخي از مفـسران سياسـي مـورد انتقـاد قـرار توجهي او به مسائل جنسيتي بودند، بي

و بـي  تـوجهي آشـكار وي نـسبت بـه اصـول گرفته؛ مفسراني كه نگران تصميمات سياسـي بحـث برانگيـز

).17شارون بسل،(.دموكراسي بودند
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مي حال نمونه با اين ز ها در اين منطقه نشان  يعنـي در هـا سـاالري مـردم نان در دهد كه افزايش مشاركت

و حمايت نيرومند براي اين كار وجود دارد، امكان مي جايي كه تعهد در سراسـر ايـن منطقـه، ايـن. باشد پذير

به روند در دولت  و يكنواخت رو به افزايش است هاي چندحزبي اما به اقدام بيشتري براي پرورش. طور آهسته

ا  كنند، اين بدين معني نيست كه زنان در فرايند سياسي مشاركت نمي.ستو شتاب بخشيدن به اين روند نياز

اي گونـه همـين امـر بـه. بلكه تقريباً همواره در انتخابات ملي، شمار رأي دهندگان در ميان زنان بيشتر است 

و جنبش و مؤثر زنان در جامعه مدني مستقل هاي اجتماعي نيز صدق فزاينده در خصوص نقش سازمان يافته

 در خيابانهـاي 1376/1997اي زنان به نام صداي مـادران نگـران در سـال هنگامي كه جنبش توده. كند مي

تر بود كه به سـقوط رژيـم ها اعتراض گسترده اندونزي عليه قيمت شير خشك به تظاهرات پرداخت، آغاز ماه

ين قوانين اساسـي جديـد هاي زنان در سراسر منطقه با نهادهاي دولتي براي تدو سازمان. سوهارتو منجر شد 

به. اند تا به زنان حقوق برابر با مردان داده شود كمك كرده  آميـز بـراي ايجـاد تحـوالت اي موفقيت گونه آنها

و سياست هاي غيرحكومتي نظارتي يا حقوق بشري سازمان. اند ها به اعمال نفوذ دست زده گوناگون در قوانين

برابري جنسيتي در شـرق(.زند، اغلب تحت رياست زنان قرار دارند پردا كه فعاالنه عليه فساد به مبارزه مي 

و چالش: سياآ و تغييرات سياسي پيشرفت )65-66:هاي توسعه اقتصادي

 گيري نتيجه
و نيـز در آسـياي جنـوبي و شمال آفريقا بررسي وضعيت زنان در كشورهاي اسالمي به ويژه در خاورميانه

و هد، زنان در اين كشورها از امكان مشاركت گسترده در زمينهد نشان مي  هاي اقتصادي، سياسـي، فرهنگـي

به يافته اين در حالي است كه در چند كشور توسعه. اجتماعي برخوردار نيستند  ويژه در جنوب شـرق تر مسلمان

و نيز حـضور در مناصـب آسيا ميزان مشاركت زنان در فعاليت  و اجتماعي جامعـه كننـده ادارة هاي اقتصادي

مي بسيار مناسب  و شمال آفريقا از همين رو اين جوامع اسالمي. باشد تر از وضعيت همتايان آنها در خاورميانه

بـه. اند جانبة اين جوامع بينجامد، محروم مانده توانست به تسهيل توسعة همه از كمك بسيار مهم زنان كه مي 

تا در زمينة توسعه همين دليل، اين كشورها  و. اند كنون به دست نياورده موفقيت چنداني در حالي كه اندونزي

انـد اند، توانسته برداري كرده يافتگي از مشاركت زنان نيز به خوبي بهره مالزي كه همزمان با آغاز فرايند توسعه 

.اند هاي بسيار بيشتري در زمينة توسعه به دست آورده موفقيت
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به اوليه فرضيه و يا تـسهيل كننـده توسـعه در نظـر عنوا نقش زنان را و مـي گرفـتن عامل پديد آورنده

و نتيج توسعه وةيافتگي را معلول و معلولي را در مورد كشورهاي اسالمي آن مي دانست  رابطة معكوس علت

و اما بررسي. دانست درست نمي هايي كـه در خـصوص وضـعيت زنـان در منـاطق گونـاگون جهـان اسـالم

و توسعه صورت گرفـت، موجـب شـد نـسخه داراي ديگر كشورهاي  و مراحل گوناگون پيشرفت اي متفـاوت

اي دريافت كـه كه اين بررسي مقايسه در حالي سخن ديگر،به. تعديل شده از اين فرضيه مورد تأييد قرار گيرد 

و سياسـي از يـك سـو، ميـزان هاي اقتصادي، ميان ميزان حضور زنان در صحنه دوسويهاي رابطه  اجتماعي

آن. يافتگي كشورهاي اسالمي از سوي ديگر وجود دارد توسعه عـده از اين سخن بدين معنـي اسـت كـه در

به كشورهاي اسالمي كه توسعه به  و توسعه اقتصادي طور خاص تا حدودي تحقق پيدا كـرده، آثـار طور كلي

و نيز ورود گسترده  ف اين توسعه موجبات بهبود در وضعيت زنان هـاي اقتـصادي، عاليـت تر آنان را بـه صـحنة

و اجتمـاعي فـراهم آورده اسـت  و ميـزان. سياسي و مـشاركت زنـان در رونـد توسـعه رابطـة ميـان حـضور

و آن دو عامـل بـه طـور متقابـل بـه تقويـت يكـديگر يافتگي جوامع اسالمي رابطه توسعه اي دوسويه اسـت

و تعميق توسعه تر زنان در روند توسعه موجب بنابراين هم مشاركت افزون. پردازند مي يافتگي جوامع گسترش

و هم توسعه اسالمي مي و امكانات تازه فرصت،شود مي ها . دهد اي را براي پيشرفت در اختيار زنان قرار

و عده از در آن  كشورهاي اسالمي كه توسعه با نگاه به مالحظات جنسيتي، توجه به نيازهاي خاص زنـان

مي صورت گرفته، نتايج بسيار درخشان الزام به مشاركت زنان در روند توسعه در عين حال كه كليـت. باشد تر

و  و حقـوق انـساني بهتـر جامعه از اين مسأله سود برده، وضعيت زنان نيز از جنبـة تـأمين برابـري جنـسيتي

و. استتر مطلوب و گنجانده شدن زنـان در فراينـد توسـعه از يـك سـو، در هر دو صورت، براي اينكه پيوند

 توسعه در راستاي برآورده ساختن هدف برابري جنسيتي از سوي ديگر هر چه بهتر تحقـق يابـد، گيري جهت

طبيعي است كه هر گونه راهكـاري بـراي. ضرورت دارد كشورهاي اسالمي به راهكارهايي مشخص بپردازند

و نخبگان تر زنان در فرايند توسعه پايدار تنها در صورتي مناسبت خواهد داشت كه در مقا گنجاندن جدي  مات

:سياسي كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران اين اعتقاد پديد آمده باشد كه

و خواست راستيني جهـت دسـت يازيـدن. نخست، برابري جنسيتي امري مطلوب است دوم اينكه از اراده

گو. به تدابيري عملي در جهت آن برابري مورد نظر برخوردار باشند  و در غير اين صورت، شايد هـر نـه طـرح

و عمـل نيابـد برنامه و هيچ راهي به قلمرو اجرا قابـل ذكـر. اي در حد پيشنهادهايي صرفاً نظري باقي بمانند
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و ايجاد فضاي آزادي بيان بـراي آنـان و كشف راهكارهاي گنجاندن زنان در فرايند توسعه است كه در طرح

شـمندي در زمينـه برابـري جنـسيتي دسـت بايد از تجربيات ديگر كشورهايي كه پيشتر به دسـتاوردهاي ارز 

و نكته مهم اين است كه هر چند ميان جوامع مسلمان بـه ويـژه جوامـع خاورميانـه. اند استفاده شود يافته اي

خورد، اين امر نبايد مانع از ايـن شـود كـهمي هاي فرهنگي بسياري به چشم ديگر كشورهاي پيشرو، تفاوت

و  و در اين مرحله بايد با ژرف. قرار گيردهاستفادتجربيات آنان مورد مطالعه و حساسيت بسيار در تلفيق كاوي

. كوشيد انطباق هنرمندانه اين راهكارها با الزامات فرهنگ بومي 

و مردان در ايـن بنابراين، همزمان كه جنبش هاي زنان به تالش براي برابرتر ساختن شرايط زندگي زنان

و ارادة حياتي در تعيين چشم دهند، مسألة بسيار منطقه ادامه مي  و عـزم انداز آيندة تحول در منطقـه در بـاور

تر زنان در روند توسعه كشور امـري ضـروري نخبگان سياسي است كه به اين باور برسند كه مشاركت افزون 

يافتگي مهمتر از آن ارادة دست زدن به اصالحات الزم براي تسهيل شرايط ورود زنان به فرايند توسعه. است

و فرهنگـي ايـن جانبة انساني، سياسـي، تنها در اين حالت است كه توسعه همه. وجود داشته باشد   اقتـصادي

و فـصل و نيز مشكالتي كه در خصوص نابرابري جنـسيتي وجـود دارد، حـل كشورها تحقق پيدا خواهد كرد
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