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 شاخص شکاف جنسیتی   بر عربستان   دروضعیت زنان   تأثیر تحول  موضوع:  

 فهیمه آزموده

 هی جهان اسالم ژوپژوهشگر موسسه آینده پ

 مقدمه   

گردد. بر می  1997  -  98  هایسالبه    و، به سه دهه گذشته  در عربستانسیاسی    /های اجتماعی  ای زنان برای اعتراض به نابرابریهتالشاولین  

ن )محمد بن سلمان(  و حمایت برخی از حاکما  اجتماعی، پشتیبانی گسترده جامعه بین المللیهای  این روند در ده سال گذشته با رشد شبکه 

گامی با تحوالت  هم   وپاسخگویی به مطالبات داخلی    در راستای   بخشی از حاکمیتدیدگاه مثبت  به خود گرفته است.    تریشتاب بیش

قانونی را    عربستان،  دولت  2015سال    دربرای مثال    .استشده    انزنمسائل    ارتباط با  دراساسی  اصالحات  گیری  باعث شکل  ،جهانی

معناست که عربستان با یک   بدینهای مجلس این کشور به زنان اختصاص یافت. این درصد کرسی ۳0اساس آن  بر که تصویب کرد

فرآیندهای  1مثبت   اقدام انتخاباتی، یک سوم مجلس    و بدون انجام  از طریآزاد  زنان اختصاص دادق سهمیهرا  به  تا   .بندی  امر  این 

المللی نهادهای بین  وضعیت زنان از سوی تغییر    در موردثبت  م  وهای متعدد  زارشگو سپس    بهبود بخشیدرا  شکاف جنسیتی  حدودی  

در  . شودتعیین میآموزش، سالمت و مشارکت سیاسی  اقتصاد،شاخص   4شکاف جنسیتی بر اساس رتبه کشورها در .  بدست آوردرا 

پرسش  رو  از این    شده است. در آمارهای جهانی  باعث کاهش شکاف جنسیتی    ،هابستان با تحوالت جدی در این حوزهعر  ،دهه اخیر

  کاهش شکاف جنسیتی چه تأثیری بر  و اجتماعی در وضعیت زنان در عربستان  تغییرات سیاسی    کهاین نوشتار این است  در  اساسی  

اف جنسیتی  های شک تحول وضعیت زنان در عربستان، تأثیر مثبت بر شاخص  توان به این نکته اشاره کرد اگر چهپاسخ میدر    ؟دارد

فاصله جنسیتی  باالی نرخ  با یمدار کشورهایهای اقتصادی و سیاسی در شاخصاما همچنان این کشور در ، در دهه اخیر داشته است 

، پیامدهای احتمالی  بر شکاف جنسیتی  وضعیت زنان   تحول  تأثیرو در این یادداشت تحلیلی ضمن بررسی  راز این  انده است.  باقی م

 شود. این مسئله نیز بیان می

 

 اقتضائات و اصالحات 

درات  این کشور با توجه به درآمد باالى حاصل از صا  در منطقه خاورمیانه دارد.جایگاه خاصی    ،عربستان سعودیکشور  به لحاظ سیاسی  

بر اکثر کشورهاى عربى و  تر سازمان نفت، عضویت در بیش قیمومیت داشتن  المللى، احساس  همچنین نقش آفرینى در هاى بین 

ر  هاى اخیر به سختى تن به اصالحات داده است و این مسئله بخصوص در امواست که در طى سالی  کشور ه خاورمیانه،مسائل منطق

اند و  رگز حقوقی برابر با مردان نداشتهبه تبعیت از عرف جامعه عربستان زنان این کشور هخورد.  تر به چشم مىمربوط به زنان بیش

های معه نسبت به تفاوت این مشکالت ناشی از دیدگاه جااکثر  اند.  بوده  با مشکالت فراوانی برای اثبات هویت و احقاق حقوق خود مواجه

 سازمانبنا به گزارش   .استای، نظام باورها و اعتقادات و همچنین نظام سیاسی این کشور فرهنگ سیاسی سنتی و قبیله مرد و زن،

 
1 Positive Action 
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مانند افراد صغیر   ن سعودیزنان در عربستابا    2010گزارش خانه آزادی در سال    همچنین و    2008دیده بان حقوق بشر در سال  

اش، بدون موافقت قبلی ولی  ان سعودی فارغ از موقعیت اجتماعیهر زن بالغ در عربستتا دو دهه قبل به عبارت دیگر، . شودرفتار می

ق تفکیک صد  این سیستم از طری  .شتو حتی رفتن به دکتر را ندا  اجازه مسافرت )داخلی  و خارجی(، تحصیل ( )پدر، همسر یا برادر

جدایی جنسیتی در عربستان سعودی به دقت از سوی کمیته امر به معروف و نهی از  گرفت. قرار می حمایتمورد درصدی جنسیتی 

ت قیم یا ولی  دسترسی زنان و دختران به تعلیم و تحصیل به خواسحتی  .  شتمذهبی این کشور مورد نظارت قرار دا  لیسمنکر یا پ

   .بوده است ، زیرا در هنگام ثبت نام در نهادهای آموزشی، موافقت مرد خانواده ضروریشدانجام میها مرد آن

زنان    مسائلو  ه  با روی کار آمدن محمد بن سلمان آغاز شدزنان    وضعیت سیاسی / اجتماعیدر دهه اخیر دومینوی تغییرات در  اما  

تعامل با نهادهای بین المللی و   با  این رویکرد جدید. حاکمیت عربستان قرار گرفته استترین موضوعات در دستور کار در شمار مهم

در این سال وزارت اتفاق افتاد،    2017. اوج تغییرات مذکور در سال  ه استدکرآغاز  خود را  شورای حقوق بشر، اقدامات و اصالحات  

حمد بن سلمان، در  مدر واقع . عربستان در واشنگتن انتخاب کردسفارت گوی  به عنوان سخنرا فاطمه سالم باعشن خارجه عربستان، 

بخش عمده این اصالحات بنا به اقتضائات موجود  .  دارد  رامصمم    حقوق زنان، چهره یک رهبر عملگرای زمینه اصالحات اجتماعی و  

فقط یک خواسته مدنی بلکه ضرورتی های اجتماعی زنان، نه  له آزادیأمسدر نگرش محمد بن سلمان  .  ه استدر دهه اخیر رخ داد

نادیده گرفتن نیروی کار  از این رو اقتصاد نفتی کشورش را به شکل انقالبی متحول کند،  ،در تالش استزیرا وی  قتصادی نیز هستا

   .شودزنان، چشم بستن بر روی یکی از منابع انسانی محسوب می

دمات دولتی  توانند مانع دسترسی زنان به خنمی  ،های دولتیاندستور داد که سازم  2018پادشاه سلمان در ماه آوریل  عالوه بر این  

تواند  میین دستور اجرا شود، ی سرپرست مرد شوند، مگر اینکه بنا به مقررات مربوطه این امر الزم باشد. اگر ابه دلیل نداشتن اجازه

این دستور العمل تمام  زن تحمیل کرده است، متوقف کند. طبق  ی قیمومیت مرد بر زن را که بوروکراسی دولتی بر  شرایط ظالمانه

ه دهند و مقامات ارائ  ،یید سرپرست مرد داردهایی را که نیاز به تأستی از رویههای دولتی مکلف بودند تا اواسط جوالی، فهرسازمان

ماه سپتامبر، پادشاه تصریح کرد که زنان از ژوئن  در ها را حذف نمایند. قررات را بررسی و حتی برخی از آنو م این قوانین توانند می

جرای آن اتخاذ نماید. با این  ابرای  ،  روز باید ترتیبات الزم  ۳0  د بود و کمیسیونی از هیئت دولت در مجاز به رانندگی خواهن  2018

مانند صدور مجوز رانندگی    هاییوعیت رانندگی شامل محدودیتوجود، قوانین محدود کننده دیگری اعمال گردید. پایان دادن به ممن

 سال و باالتر و اجازه رانندگی تنها در طول روز است.  ۳0برای زنان 

 که شامل موارد زیر است:  و در راستای توانمندسازی زنان تصویب شد  2019در اوت  1شورای وزیران جدیدترین تغییرات قانونی در 

 یا همسر سال بدون اجازه پدر  21اعطای گذر نامه به زنان باالی  -1

 خانواده به زنان   یاعطای سرپرست -2

 محافظت زنان از تبعض شغلی-۳

 سالگی  60در سن بازنشستگی زنان همانند مردان  -4

 تعیین محل اقامت از سوی زنان   -5

 با مردان است.  زنان در ثبت موارد ازدواج و طالق برابر اراتیاخت  -6
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کشور اختیاری شدن حجاب در این سپتامبر،   2۳از   2020در سال ترین دستورالعمل وزارت کشور عربستان عالوه بر این و در جدید

 مورد تصویب قرار گرفت.  مدینه و مکهبه جزء شهرهای 

 :تواند شامل موارد زیر باشدکه میروبرو است  یمهمو موانع های با چالش ،اصالحات ساختاری بن سلمانالبته 

 نفت   وابستگی اصالحات به درآمدهای -۳اختالفات درون خانوادگی آل سعود  -2 طیف سنتی جامعه مخالفت -1 

گسترش  و  با رشد  .  های گذشته استباورها و اسطوره  محور دیگر تغییرات در کشور عربستان انفجار اطالعات و عدم هماهنگی میان

های انجام شده پژوهشکنند. جامعه بسته و سنتی خود مشاهده میاز  یدنیای متفاوت در عربستان زنان دسترسی به اینترنت، اکنون

)که از سوی خالد البلوش، مدیر عامل مرکز مدیریت آمار جده صورت  2015در سال   زن مسلمان کشور عربستان سعودی 2550بر 

های شغلی دیگر را در خود  نایی الزم برای ورود به عرصهتوا  نفر از گروه نمونه،  1181درصد از زنان یعنی    47گرفته بود( نشان داد که  

تر نیست. این در حالی است  تر نباشد، کمها در انجام کارهای مختلف، اگر از مردان بیشها عقیده دارند که توانایی آنبینند. آنمی

تری داشته  توانند کارآمدتر و عملکرد مناسبهای فیزیکی میهای دیگری غیر از زمینهصد از زنان عقیده دارند در زمینهدر  5۳که  

های در کنار تالش  .دانندنمیباشند، بنابراین حضور نداشتن در مشاغل اجتماعی را نشان کم توانی و یا عدم وجود آزادی در جامعه  

 دهد.به این تغییرات تن می به تدریجخود زنان برای این تغییرات، جامعه سنتی عربستان هم 

اقتضائات داخلی )گسترش استفاده از  شامل    ،تصات داخلی عربستان که باعث کم شدن شکاف جنسیتی شده استمخ  در مجموع  

( و فشارهای در راستای فراهم کردن پایگاه اجتماعی جدید اینترنت، ماهواره، مالحظات سیاسی افراد سیاسی مانند محمد بن سلمان

   است. المللی در حوزه توانمندسازی زنان و..(های بینهای سازمانالمللی )گزارشبین

 

 2020-2010در عربستان  2شاخص شکاف جنسیتی 

شود. این  اقتصاد و مشارکت سیاسی محاسبه میشاخص شکاف جنسیتی از محاسبه چهار شاخص کلی آموزش، سالمت، مشارکت  

بررسی چهار شاخص کلیدی در گزارش نشان  .  شودتصاد، محاسبه و هر ساله منتشر میتوسط مجمع جهانی اق   2006شاخص از سال  

یک دهه طی    این کشوراست.  دستیابی به برابری جنسیتی در آموزش    2020در سال  عربستان سعودی  ترین دستاورد  مهم  ،دهدمی

 . تجربه کرده استرا در کاهش فاصله جنسیتی  در نتیجه تغییرات محسوسو  است شده ها مواجه با تحول جدی در برخی شاخص

 

 

 

 

 
2 GLOBAL GENDER GAP 
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رتبه در حوزه  

 سیاست 

رتبه در حوزه  

 سالمت

رتبه در حوزه  

 آموزش 

رتبه در حوزه  

 اقتصادی

 سال  رتبه کلی 
 

114 124 128 

 

130 129 2010 

132 53 92 133 129 2011 

133 55 91 133 131 2012 

129 131 131 124 127 2013 

117 90 86 137 130 2014 

 

 

 
 

     

121 129 82 138 134 2015 

121 128 105 142 141 2016 

124 130 96 142 138 2017 

127 136 93 145 141 2018 

126 132 94 143 144 2019 

127 133 95 145 146 2020 

 2020سال  ، ۳منبع: گزارش شکاف جنسیتی از مجمع جهانی اقتصاد 

 

    آموزش کاهش فاصله جنسیتی در شاخص    ،ترین تحول رخ داده در مورد کشور عربستانمهم  ،طور که در جدول مشخص استهمان

در سال   عربستان .نزدیک شودبرابری جنسیتی این شاخص به  موفق شده در عربستان  ،است. بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد

ه آموزش و سالمت توانست در های حمایتی در زمینها قرار داشت و با برنامهدر میانه مسیر برابری جنسیتی و رفع تبعیض  2010

تبعیض      کاهشتجربه    2017  -2016در مجموع کشورها دست یابد. اما در سال    127روند صعودی را طی کند و به رتبه    201۳  سال

الترین نرخ فاصله جنسیتی همچنان در مدار کشورهای با با  ،های بعدو در طول سال  داشته استدر حوزه مشارکت سیاسی  جنسیتی را  

به دلیل افزایش کشورهای  2020تا  2010الزم به ذکر است که بخشی از افزایش رتبه کلی عربستان از سال البته انده است. باقی م

 .بوده استکشور هم  15۳کشور به  146مورد بررسی مجمع اقتصاد جهانی از  

زنان دارای  برای مثال دهد، عیض علیه زنان و دختران ادامه میعربستان سعودی همچنان به تب  ،دهدآمارها نشان میاین با این حال 

اعالم کرد که مدارس دخترانه عربستان سعودی، ارت آموزش و پرورش در ماه ژوئیه  فرصت برابر با مردان در امر ورزش نیستند. وز

 دوارائه و با توجه به امکانات موج "مطابق استانداردهای حقوق اسالمی"آغاز شد،   2017آموزش فیزیکی خود را که از پاییز  برنامه 

 

 
3 World Economic Forum 
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ی دولتی در  ی دخترانهت که هیچ مدرسههای ورزشی و مربیان زن صالح ارتقاء دهند. این در حالی اسدر هر مدرسه، از جمله سالن 

 ای  خوردار نیست. در این بیانیه مشخص نشده که آیا تربیت بدنی برای دختران اجباری خواهد بودحال حاضر از امکانات ورزشی بر

  در مجموع  در ماه اکتبر، برای اولین بار مقامات اعالم کردند که زنان مجاز به حضور در مراسم عمومی ورزشی هستند.البته  خیر؟  

، کم بودن سهم زنان در اقتصاد و مشارکت سیاسی است. به عبارت  ربستانع ترین دالیل باال بودن نرخ فاصله جنسیتی دریکی از مهم

اما پایین بودن نرخ مشارکت  داشته استچشمگیری  رشد  در دهه اخیر  آموزش  در شاخص    عربستاندیگر علی رغم اینکه کشور    ،

سطح آموزش و بهداشت زنان را    اجتماعیهای  گذاری در بخشسرمایه  .سیاسی و اقتصادی منجر به افت مجموع معدل شده است

ی مورد انتظار را در اشتغال و رشد اقتصادی و به تبع آن مشارکت هنوز نتیجه  ،های برجستهبسیار بهبود بخشیده، اما این پیشرفت

ا پایین نگه داشته  تر از زنان دارای تحصیالت عالی، شکوفایی عمومی ری بیشناتوانی سیستم در استفاده .سیاسی به بار نیاورده است

آورند، محدود  عمل می  ی انسانی خود بهی کامل از سرمایهو توانایی تولیدکنندگان را برای رقابت در برابر کشورهایی که استفاده

خود  های ی اقتصادی ایفا کنند و ظرفیتدر عرصه بتوانند نقشی فعاالنه  ،ساخته است. اگر زنان این کشور همانند دیگر مناطق جهان

های سیاسی و ، در بلند مدت موجب آماده شدن بسترهای الزم برای مشارکت در عرصه هندبرداری قرار دمورد بهره  را در این زمینه

 های دگرگونی اجتماعی را در این کشور به وجود خواهد آورد.  نهشود، که زمی های مربوط به زنان میها و انجمنگیری گروه شکل

 گیری جمع بندی و نتیجه

شاخص شکاف در عربستان سعودی اقتضائات داخلی و فشارهای خارجی عامل مهم در کاهش    در دهه اخیر،چنانچه بررسی شد   

زنان عدم هماهنگی میان باورهای گذشته و تغییرات  افزایش آگاهی و اطالعات  مالحظات سیاسی بن سلمان،    بوده است.  جنسیتی

های زیر ساختی و بنیادین  با تغییر و نوآوری در برنامهاین کشور را   از سوی دیگر، های بین المللیجامعه از یک سو و فشارهای نهاد

و در  اعی و اقتصادی زنان  های حقوقی و قانونی به منظور تضمین حقوق اجتمزیرساختدر گام اول ایجاد  روبرو ساخته است.  خود  

وضعیت شاخص جنسیتی    این موضوع بر  .اشته استای دمتناسب با حضور زنان اهمیت ویژه   اجتماعیهای  مرحله بعدی توسعه فرصت 

کارگیری سرمایه انسانی زنان در  هدر زمینه بعربستان  پایین بودن جایگاه    تأثیر گذار بوده است. البته دو حوزه آموزش و سالمت  در  

و نگاه به  یتیگزارش شکاف جنس  یهاافتهیبا توجه به  تحوالت جدی در نظام مدیریتی است. نیازمند ،حوزه اقتصاد و مدیریت کشور

  ی اس یس  یمربوط به توانمندساز  یهاعربستان در شاخص  یتیشکاف جنس  نیترشیب   رسد،یموجود، به نظر م  یهاها و فرصت چالش

به شمار   ستان در عرب  یت یشکاف جنس  یاند. آنچه نقطه کانونداشته  یفیمنظر، عملکرد ضع  نیجهان از ا  یاست، اما اغلب کشورها

  ن یینرخ پا  ،یکار است. به عبارت  ی رویعملکرد را داشته، شاخص نرخ مشارکت ن  نیترفیبا متوسط جهان، ضع  سهیو در مقا  رودیم

در    یت یجنس  یکه منجر به شکاف باال   رودیبه شمار م   یموضوعات  نیتربا مردان از جمله مهم  سهیزنان در مقا  یمشارکت اقتصاد

 عربستان شده است. 

ی مقابله  ، استفاده از آن به عنوان ابزاری جدید براقوانینیکی از اهداف اصلی دولت سعودی از انجام اصالحات و تغییرات  با این حال  

عربستان به این باور رهبران    داخلی، حفظ قدرت خاندان حاکم و ثبات سیاسی در این کشور است.های  با فشارهای خارجی، چالش

باید نسبت به فشارها و اقتضائات داخلی و خارجی    ،اند که اگر بخواهند به عنوان یک واحد مستقل و قدرتمند باقی بمانندرسیده

به اما و اگرهایی بسته است، که تحوالت آینده  تغییرات سیاسی اجتماعی زنان    یآینده  که  گفت  توانمی  بنابراینانعطاف پذیر باشند.  

دار بودن  به دلیل ریشه عربستان نظام سیاسی  بدبینانه  نگاهدر یک  ایم،  هد داد، اما بر حسب آنچه دریافتهپاسخ خوا  ،به این پرسش

 مثبتی    نگاه    ، استبستر زمان نهادینه شده  ی این کشور که درمردانهو همچنین ذهنیت تاریخی  های قبیلگی و خاندانی پادشاهی  سنت
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. یاد  .شر و جهنمی و.موجوداتی  ها از زنان با عنوان  در این احادیث گذشته از ضعیف یا محکم بودن آننسبت به زن وجود ندارد.  

تواند  و این امر می  شود میهای متعارض  گیری هویت، باعث شکلو ضد دینیدر یک جامعه سنتی کارهای فرهنگی    این رواز    .کنندمی

.  را باز تولید نمایدهای متعارض و سرکوب شده هویتو  کنددر جهت حل مسائل زنان و کاهش شکاف جنسیتی ایجاد جدی مانعی 

زات  ابه مو  دهند. برای نمونهمیناهماهنگی و خشم را گسترش  ، به گذشته دارندهایی که تعلق خاطر گروههای متعارض و هویتاین 

اقدامات این گزینه را نباید از نظر دور داشت که ز سوی دیگر  اقصد سوء جان او را داشتند.  ، های مذهبیهویت ،اصالحات بن سلمان

این بخش از   2020ش قابل مالحظه قیمت نفت در سال و با توجه به کاهنیاز به درآمدهای نفتی دارد که در حال حاضر  بن سلمان

این مت نماید.  ومقانتواند    های دورن خانوادگی ممکن است بن سلمان در مقابل فشارهای موجودرقابت و با    شودسرمایه کمتر می

 .استها و تدابیر سیاسی زیر از دوراندیشی و اتخاذ راه حلبیش از هر زمانی ناگموضوع 

در عربستان یاد کرد. در این  پادشاه و دستگاه حاکمیتی  یر کمرنگ نهاد دین نسبت به نظرتوان از تأثمیخوش بینانه  نگاهدر یک  اما

ها، تعارض  انچه روشن است یکی از علل انقالبچندارد.    و رأی پادشاه و دستگاه حکومتینهاد دین وابستگی زیادی به نظر  کشور  

در جهت ادغام اقتصاد عربستان با اقتصاد    ،اقدامات اساسی بن سلماندر این راستا  صادی است.  اجتماعی و اقت  ،سیاسیمیان توسعه  

  ، یکی مشهود استن وی از ساخت شهر الکترو های بلند پروازانه، چنانچه از طرحیهای اقتصادوی برای ارتقای شاخص تالشو  جهانی

و از شکل گیری تضادهای اساسی    های بین سیاست و جامعه شودشکافمنجر به کاهش  تواند  ، میبه موازات اصالحات اجتماعی

  و   است های سیاسی نهفتهکه به دلیل تغییراتی که در ذات سیستم  در آینده این استی احتمالی  گزینهبنابراین  .  جلوگیری نماید

بین بود که با ورود   خوش  توانمی  اجتماعی ارتباط  هایشبکه  ظهور  ارتباطات،  انقالب و  شدن جهانی  گذار  اثر  و  فزاینده  موج  همچنین

و شکاف جنسیتی   های اجتماعی و به تبع آن مشارکت سیاسی هموار خواهد شدهای اقتصادی، راه برای ورود به عرصهزنان به عرصه 

 .یابدکاهش می

 

 


