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 مقدمه 

این حال، شکاف    با .های چشمگیری داشته استپیشرفت  ،تر نقاط دنیادر بیشوضعیت زنان  در چند دهه اخیر   

شکاف  المللی سنجش وضعیت  ، با استفاده از شاخص بیناین گزارشجوامع وجود دارد.    اکثرجنسیتی هنوز در  

کشورهای اسالمی خاورمیانه از حیث نابرابری و شکاف جنسیتی  ترین بخشی از مهم، به بررسی تطبیقی جنسیتی

به نظر می.  پردازدمی اساس،  این  به  بر  توجه  این کشورها،  زنان در  شناخت دقیق وضعیت  و  تبیین  برای  رسد 

 . وضعیت کنونی و هم در روند تحوالت وضعیت زنان ضروری استها، هم در سانی آنهای متعدد و ناهمتفاوت

جهان هـای اخیـر، تحوالت عمیق و وسیع اقتصادی و اجتماعی به تغییرات مثبتـی در وضـعیت زنـان در  طی دهـه

 هـا و منابعاند به فرصتزنان نتوانسته  ،دهد که هنوز در هیچ نقطة دنیاآمارها نشان میهر چند  منجر شده است.  

هنـوز محقـق و رفع شکاف جنسیتی  برابری جنسـیتی    یهعبارتی اید  مردان دسترسی داشته باشند و بهبا  برابر  

است.   در همهنشـده  زنان  نیست. کشورهای توسعه   وضعیت  یکسان  دنیا  برابری    جای  بـه  دسـتیابی  یافتـه در 

های  یافته از فرصت  زنان در کشـورهای کمتـر توسعهاند و زنان در این کشورها در مقایسه با  تر بودهجنسیتی موفق

در میـان کشورهای در حال توسعه، زنان در کشورهای  .  برخوردارنـد  اقتصـادی، اجتمـاعی و سیاسـی بیشـتری

دهه اخیر اولویت یافتن نقش زنان    هرچند در .  تـری نسبت به سایر کشورها دارند وضـعیت نامناسـب  ،خاورمیانه

می  به دلیل تغییرات در روابط جنسیت و پویایی و تحرکات آنان باعث تغییراتی در وضعیت  در کشورهای اسال

اما بررسی شکاف جنسیتی در کشورهای اسالمی به ویژه در منطقه خاورمیانه   ،سیاسی و اجتماعی آنان شده است

اکثر  برد.  یرو به تحلیل م دهد که نابرابری جنسیتی در آن باقی مانده و توانایی توسعه اقتصادی آن را  نشان می 

اقتصادی، سیاسی، اجتماعی های  شـاخص که نابرابری جنسـیتی را در المللی سنجش وضعیت زنانهای بینشاخص

 مؤید وجود نابرابری جنسیتی و شاخص شکاف جنسیتی   سنجند، ماننـد شـاخص توسـعة جنسـیتی،و سالمت می
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ایـن کشورها در مقایسه با سایر کشورهای جهان است؛ به  نابرابری جنسیتی  تر کشـورهای  کـه بیشطوری  در 

کشـورها کسـب   یههای وضعیت زنان در بین همـها( را در شاخصترین نمره)کمها ایـن منطقـه باالترین رتبه

 اند.  کرده

های ه، دیدگاهئلو درک این مسچرا که علیرغم پذیرش    ؛از این رو بررسی این موضوع واجد اهمیت زیادی است 

های مطالعاتی این کشورها باقی مانده و توسط تصمیم  ترین زمینهمربوط به مقوله جنسیت، به عنوان یکی از محدود

درخصوص ترسیم وضـعیت عمـومی  بنابراین  شود.  ای و فرعی با آن برخورد میگیران، به عنوان یک موضوع حاشیه

سوال اصلی این است که میان کشورهای اسالمی منطقه خاورمیانه از نظر شکاف  زنـان در کشـورهای خاورمیانـه،  

های تحلیلی بعدی با  های بارزی وجود دارد؟ این گزارش ویژه زمینه مناسبی را برای گزارشجنسیتی چه تفاوت

تر وضعیت زنان درکشورهای های کشف شده و در نتیجه شناخت عمیقها و تفاوتهدف شناسایی علل شباهت

در مورد    آورد. به بیانی دیگر گزارش حاضر های اقتصادی، سیاسی، بهداشتی و اجتماعی فراهم میاسالمی در حوزه

ه  و مقایس  2020  سال کشورها در  رتبه شکاف جنسیتی به  توجه خود را معطوف  در کشورهای اسالمیجایگاه زنان  

 است. مورد مطالعه کردهمنتخب آن با کشورهای 

 

 شاخص شکاف جنسیتی 

  برد   کار  به  کشورها  تطبیقی  مطالعات  در  را  هاآن   بتوان  که  یکسانی  و  معتبر  هایداده  زنان،  وضعیت  سنجش  برای

ونیسف در  ی.  است  جنسیتی  نابرابری  ،شودمی  سنجش  المللی بین  هایسازمان  سوی  از  آنچه   و  نیست  دسترس   در

تعریف برابری جنسیتی بیان کرده است: »برابری جنسیتی به معنای این است که زنان و مردان، دختران و پسران  

واقع مقصود اصلی آن است که این    های یکسان برخوردار شوند.« درها و حمایتاز حقوق یکسان، منابع، فرصت

میان زنان و مردان نشود.  و شکاف  ها مبنای برخورداری متفاوت از حقوق نگردد و منجر به موقعیت نابرابر  تفاوت

 .آید به همین دلیل است که در تعاریف برابری جنسیتی از انصاف نیز در کنار برابری صحبت به میان می

 میزان بودن  باال که طوری  به  ،است رتناظ دارای جامعه  آن زنان  وضعیت با  جامعه  یک در جنسیتی نابرابری میزان

 برای  گزارش  این  در   رو،   ازاین.  است   جامعه  آن  در  زنان  جایگاه  بودن  ترضعیف  یهدهند نشان  جنسیتی  نابرابری

 این .  ه استشد   استفاده   زنان  وضعیت  برای  معرفی  یهمنزل  به  شکاف جنسیتی  شاخص  از  زنان  وضعیت  سنجش

است. شاخص مورد نظر    1و مشارکت سیاسی   1، مشارکت اقتصادی  1، سالمت   1شامل مواردی چون آموزش  شاخص

است و هر    1و    0بین  که عددی    شودتوسط مجمع جهانی اقتصاد، محاسبه و هر ساله منتشر می  2006از سال  

در   شود.نزدیک شود به برابری مطلق نزدیک می 1اندازه عدد به صفر نزدیک شود به نابرابری مطلق و هرچقدر به 

به حوزه  هایگزارش ترتیب  به  وبعدی  اقتصاد  پرداخته    های مختلف آموزش، سالمت،  این کشورها  در  سیاست 

 .شودمی
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 ضعیت زنان در کشورهای اسالمی و

هر چند در طول تاریخ  اند.  زنان در طول تاریخ به عنوان نیمی از جمعیت فعال از اهمیت خاصی برخوردار بوده

را به    شماری را تجربه کرده است. گاهی زن را فوق انسان دانسته و گاهی اوجایگاه آنان تحوالت بینقش زنان و  

اند. با گذشت زمان و ظهور ادیان به ویژه دین اسالم و حمایت اسالم  اند و سعی در تملک آن داشتهشی مانند کرده

فرهنگی نگرش به زن    ی وتماعی، سیاس های گوناگون اجاز مقام و منزلت زن و همچنین پیشرفت بشر در عرصه

مدافعـان و  که  امروزه در حالیبه طور خاص نقش زن در کشورهای اسالمی مورد توجه قرار گرفت.  و    تغییر نمود

و غــربی را در خاورمیانه پیاده    الرزن ســکوالن  های فــعامحتوا و روش  ،اند بوده  الشزن لیبـرال در ت  النفعـا

نسـبی موضع  اتخاذ  با  آنان  هــستند،  کنند،  مــردان  و  زنان  حقوق  کامـل  برابـری  خواسـتار  فرهنگـی  گرایی 

نمیمــحدودیت چنـدان  را  موجود  شـرعی  و  سـنتی  عقهای  به  امیـدی  پدرسـاالپذیرند،  کردن  در  الرنی  ی 

از پذیـرش    ، داننـد آمیـز میمی در مـورد ارث و طالق و مانند آن را تبعیضدارند و حقـوق اسالچارچـوب اسـالمی ن 

ن حقـوق شـهروندی زنـان بـا االای جـدی نیـز بـه فعـهو ضــربه  هستند برخـوردار  عمومـی بسـیار ضعیفـی  

قابل اجرا  را    گرا چارچـوب غــربی بــسیاری از زنـان اسالمدر مقابل  د.  نکنگفتمـان بومـی و اسالمی وارد مــی

بـه تفسـیر از زن و فردیـت زن در چارچـوب    و معتقد   بینند آن را بـا فرهنگ اسالمی سـازگار نمی  و  دانند مین

 نظـام فرهنگی و ارزشـی اسالمی هــستند.  

نقش قابل   رو هستند که این موضوعات روب و مذهبی  فرهنگی ،موانع قانونیبا تر کشورها بیشزنان در  ، در مجموع

وضعیت سیاسی و اجتماعی  کشورها نسبت به  تعدادی از این    .گسترش شکاف جنسیتی داشته استدر  توجهی  

سازکارهای متفاوتی برای کاهش رتبه شکاف جنسیتی    اند ودستوری اعمال کرده زنان رویکردی از باال به پایین و

برای زنان و انتصاب  نمایندگان    سهمیه معینی از تعداد کلاختصاص  در حوزه سیاسی :    اند. مثالًخود انجام داده

کاهش  جمله    تسهیل شرایط کار و رفع مشکالت شغلی زنان از :    اقتصادی  در حوزه،  های مدیریتیآنان در پست

مرخصی زایمان و آموزش کسب و کارهای کوچک و خانگی، حوزه آموزشی :  ساعت کاری زنان با شرایط خاص،  

جامعی برنامه  ارائه بی  های  کنی  ریشه  خصوصاًبرای  حاشیه  سوادی  مناطق  مناطق  در  در  مدارس  ساخت  و  ای 

امع بهداشتی جهت بهبود وضع  های جبرنامه  ، حوزه بهداشتی : جهت تسهیل حضور دختران در مدارس  روستایی

فعالیت جسمانی  های جسمانی در زنان به دلیل پایین بودن میزان افزایش تحرک و فعالیت ،زنان در بحث سالمت

 البته باید گفت اقدامات مذکور در هیچ کشوری برابری کامل مردان را برای زنان به ارمغان نیاورده است.   زنان،

 اسالمی منتخب کشورهای  

برای .  های بزرگ و کوچک استدولتدارای    المللی معین کشور اسالمی و مرزهای بین  50اسالم با حدود  هان  ج

تفاوتشناسایی شباهت از منظر وضعیت شکاف جنسیتی  ها و  با کمک  های کشورهای اسالمی منطقه خاورمیانه 

 ها آن بتوان  که   یکسانی  و  معتبر  هایداده  زنان،  وضعیت   سنجش برایگیرد.  المللی مقایسه انجام میهای بینشاخص

   شود می  سنجش  المللیبین  هایسازمان  سوی  از  آنچه  و  نیست  دسترس  در  برد  کار  به  کشورها  تطبیقی  مطالعات  در  را
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  طوری  به  است؛ تناظر دارای جامعه آن زنان وضعیت با جامعه یک در جنسیتی شکاف میزان. است  جنسیتی شکاف

  گزارش   این  در   رو،  ازاین.  است  جامعه  آن  در  زنان  جایگاه  بودن   تر ضعیف  ی هدهند نشان  شکاف این    میزان  بودن  باال  که

 .ه استشد  استفاده   زنان  وضعیت   معرفی   منزلة  به  شکاف جنسیتی  سنجش   شاخص   از   زنان  وضعیت   سنجش   برای

است  خاورمیانـه    یهمنطقـو در  اسـالمی  منتخب  کشـور    8شامل  در این گزارش  کشورهای مورد نظر برای تحلیل  

آذربایجان عـالوه، کشورهای پاکستان    عربی، ایران، عراق، سوریه به   ه اند از: عربستان سعودی، امارات متحد که عبارت

کشور افغانستان علیرغم همسایگی  البته  اند.  هـا وارد شدهو ترکیه به دلیل اهمیت همسـایگی بـا ایـران در تحلیـل

از گروه کشورهای مورد مطالعه    2020سال المللی تن آمار دقیق شکاف جنسیتی در منابع بینبا ایران به دلیل نداش 

 حذف گردید.  

تر و  ها به مراتب بیشچه مجموعه این کشورها را به عنوان یک کل در نظر بگیریم، شکاف جنسیتی میان آنچنان

های قابل  دهنده تنوع و تفاوتاین پژوهش نیز نشان  های، تحلیلضمن اینکهتر از سایر نقاط جهان است.  برجسته

از این رو در ادامه وضعیت شکاف جنسیتی در این کشورها به طور جداگانه بررسی    ؛مالحظه بین این کشورهاست

 گردد.  ها بیان میهای موجود میان آنها و شباهتمقایسه تفاوت انتهاشود و سپس در می

 متحده عربی   امارات 

از نوع سنتی و از طریق  مانند عربستان سعودی    هاخلیج فارس، مشروعیت سیاسی حکومت  یهانشیندر شیخ    

برای   در حوزه زنان  تغییراتی قبایل بوده است،  ـأاتحاد بین خاندان سیاسی حاکم و علمای محافظه کار و روس 

به    است.مغایر با حفظ وضعیت موجود    سنتیاغلب  ی  هااین الیه این کشور در راستای دستیابی  گرچه مقامات 

های  ها و نگرشاما همچنان سنت  ،منتشر کردند   برابری جنسیتی راهنمایی را با عنوان »راهنمای توازن جنسیتی«

راستای   درتر  بیشدولت امارات  در واقع    .پذیرندحضور گسترده زنان در جامعه را نمیاالرانه بر جامعه امارات  مردس 

سعی در    های توسعه پایدار و هماهنگی با افکارعمومی جهانی، خارجی، رسیدن به شاخص  هایگذاریجلب سرمایه

دارد. زیرا به گسترش  و به صورت کنترل شده،    حقوق زنانتر  و رعایت بیشاجرای آهسته تغییرات دموکراتیک  

 . کند میکشورهای غربی کمک روابط سیاسی و اقتصادی امارات با دیگر کشورها به ویژه 

اماراتی امروز در بخش دولتی و همچنین در بخش خصوصی در حال رشد، در صف اول نیروی کار در امارات    زنان 

ها،  های برابر برای آنتوانمندسازی زنان و فراهم آوردن فرصتمتحده عربی هستند. با تعهد و حمایت دولت برای 

  تغییر کرده   1971فدراسیون در سال    عربی به موازات رشد کشور از زمان تأسیسوضعیت زنان در امارات متحده

های فرهنگی مانع تحقق برخی حقوق  های مردساالرانه و دیدگاهاست. هرچند که در برابر این تغییرات هنوز نگرش

اعمال شد که تعداد وزرای زن   2017ترین تغییرات در حوزه زنان، در اکتبر گسترده های زنان شده است.آزادی و

ها انتخابی به مجلس راه یافت.  نفر هشت نفرشان منصوب شدند. و تنها یک نفر از آن 9نفر رسید. البته از این   9به  

با این وجود این اقدامات منجر    و نه با فشار و از پایین.گیرد  اصالحات در امارات به آهستگی و از باال صورت می

 قرار   120کشور در رتبه  153 این کشور از میان  2020ل در گزارش “شکاف جنسیتی در جهان” در ساشد که 
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نسبت به عربستان سعودی رشد    در موضوع پر کردن شکاف دستمزد جنسیتی، اماراتاین گزارش  بر اساس  بگیرد.  

های جدید دولت، بر شرط دستمزد برابر برای مشاغل با ارزش برابر،  ها و کنترلرویهزیرا    .ست تری داشته ابیش

 . کند و از استانداردهای بازار به عنوان مرجع ارزیابی دستمزدها استفاده میدارند بدون تفاوت جنسیتی تاکید  

های مختلف  هایی که سازمانتالشبا وجود حمایت قابل توجه از برابری جنسیت از طرف بخشی از دولت و نیز  

های سنتی و داخل  ازدواج  علیه زنان وجود ندارد.  خشونت خانگیهمچنان قانون مشخصی در مورد   اند، زنان داشته

داشتن رضایت همسر برای اشتغال زنان   )ازدواج با مردی غیر اماراتی(،  چند همسری و برون همسری  ای،قبیله

   .هستند روب رو  آن با  اماراتی زنان  هک است موانعی  جمله از …متاهل و

 ایران     

  کشور به خود اختصاص داده است.   153ام را در میان    148رتبه   2020ایران در شاخص شکاف جنسیتی در سال  

ده کشور اول برابری جنسیتی قرار ندارد و طبق  در    در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، ایران 

با  البته  تصویب شد.    1341سال  در  الیحه حق رأی  در ایران    است.   ام 16جهانی اقتصاد در جایگاهگزارش مجمع  

های دینی و انقالبی مطرح شد و متون قانونی،  وقوع انقالب اسالمی نگاهی دوباره به حقوق زنان در چارچوب ارزش

خویش    امام خمینی در بیاناتهمچنین  برای نمونه قانون اساسی در همین چارچوب، حقوقی برای زنان تعیین کرد.  

در  های سیاسی و اجتماعی تاکید و نوعی خودباوری و اعتماد به نفس را  بر نقش سازنده و ارزنده زنان در عرصه

های خواهانه، گسترش آزادیهای عدالتقوع انقالب اسالمی و رشد ارزشدر واقع با و.  کردندتبلیغ میمیان زنان  

مندی از  های سنتی، افزایش تحصیالت دانشگاهی، بهرهی جامعه، دگرگونی ارزشمدنی، فرایند نوسازی و توسعه

های فرهنگی، ان سرمایه های جمعی و دسترسی به اطالعاتی که در سطح جهانی گردش دارد، در مجموع، میزرسانه

مراتب جامعه    تدریج جایگاه زنان را در سلسله داده است. این وضعیت به  ءاقتصادی و سیاسی زنان را ارتقا  اجتماعی،

یعنی دو سال قبل از پیروزی انقالب    1355در سال    .اخته است ی امور کشور متحول س ها را در ادارهآنو نقش  

درصد رسیده    44دادند که این آمار اکنون به  التحصیالن دانشگاهی را زنان تشکیل میدرصد از فارغ  6اسالمی، تنها  

  آموزش عالی در حوزه  های زنانها و بروز شایستگیای برای افزایش توانمندیهای تازهدر این فرایند، عرصهت. اس 

سوادی و احساس  تبعیض، تحقیرشدگی، خشونت، فقر، کم  بافراهم آمده است، اما هنوز هم زنان بیش از مردان  

ها و  ی عدالت فراگیر، رعایت حقوق انسانبر پایه  اسالمی  ی جامعهکه الگوی توسعهحالیدر  وبرو هستند.رناامنی  

علیرغم    دهه اخیردر  با این حال    .یا نتایج مورد انتظار آن استپذیر از جمله اهداف  رفع محرومیت از افراد آسیب

در حوزه اقتصاد  های برابر  فرصت  ضعف  وکاهش نابرابری در سطح آموزشی و بهداشتی به دلیل حضور کمرنگ زنان  

     رفت داشته است.پسالمللی رتبه شکاف جنسیتی در آمارهای بین، و سیاست

 آذربایجان 

بین کشورهای مورد بررسی  است.  ام    94رتبه    2020در شاخص شکاف جنسیتی در سال  دولت آذربایجان   در 

 و  تعهدات بین المللی  و اجرای رتبه خوب این کشور پذیرشیکی از دالیل اصلی  آذربایجان رتبه اول را داراست. 
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در جهت  با تصویب قانون    2006برابری جنسیتی در سال    بنیاد  . تصویب قوانین در رابطه با برابری جنسیتی است

با هدف تضمین حقوق برابر    وانیناین قتصویب  .  شکل گرفتحقوق برابر برای زنان و مردان  و    های دولتیتضمین

های برابر در  ها، اطمینان از فرصتهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر حوزهزنان و مردان در حوزه

انواع    وانین. همچنین این قکرد را پیگیری میبرخورداری از حقوق برابر و جلوگیری از تبعیض بر اساس جنسیت  

حقوق برابر زنان از نظر مالکیت، تحصیالت، خدمات دولتی، بازار کار و حقوق    کند وتبعیض جنسیتی را ممنوع می

کیفری آذربایجان   وانینقدر حوزه ضمناً . را تصویب و به اجرا گذاشتبرابر آنها به عنوان کارآفرین و مصرف کننده 

   ازدواج زودهنگام یا اجباری منع  می توان از  برای مثال    لی شده است، ای در این زمینه به نفع زنان عماقدامات عمده

روابط بین زنان و مردان در جمهوری آذربایجان حکایت از یک محیط چند فرهنگی دارد که از  نام برد. در مجموع  

این کشور شکل گرفته است   هادهه بناهای یادبود فرهنگ معنوی آذربایجان بر توسعه گسترده مادر    .پیش در 

زنان در کشور آذربایجان  ساالری   اجتماعی  بنابراین حضور  دارد.  دارد.  تر  بیشحکایت  فرهنگی  از عوامل  نشان 

 شود. تر دیده میموضوعی که در کشورهای چون امارات متحده عربی و عربستان به دلیل فرهنگ پدرساالرانه کم

  تان پاکس  

کشور به خود اختصاص داده    153ام را در میان    151رتبه    2020ن در شاخص شکاف جنسیتی در سال  پاکستا

اکستان نخستین کشور اسالمی بود که  پ هر چند قبل از عراق و یمن قرار دارد. در شاخص شکاف جنسیتی است. 

تبعیض جنسیتی و عدم اجرای درست  اما    داشت.باالترین قدرت کشور یعنی نخست وزیر در اختیار یک زن قرار  

در این کشور از جمله  تحصیل و اشتغال زنان    نسبت بهباورهای فرهنگی زن ستیز  همراه با  قوانین مقابله با خشونت  

  د که نابرابری جنسیتی زنان است که باعث شده پاکستان در صدر کشورهایی قرار بگیرهای جدی پیش روی  چالش

چهارم زنان    ک یتنها    است،  شده  ارائه  و خارجیدر برخی از آمارها که از سوی منابع داخلی    .دهد در آن رخ می

همچنین  .  برعهده دارندزنان را رتبه  عالی  مدیراناز  درصد    5د و فقط  کنن یم  فعالیتکار    یروینبه عنوان   یپاکستان

در  ها سهم  نیتراز کم یک یکه  رد یگمی تعلق  زنان به  پاکستاندر  کار  درآمد  از  ٪18شود که فقط  یزده م نیتخم

زنان   های اخیر برای دفاع از حقوق جامعههای پاکستان طی ساله رغم تالشب   مورد مطالعه است.  یکشورها  نیب

در  هایی  کاستی  ه، امروزاقتصادهای  و حمایت از مشارکت بانوان در بخشهای آنان  این کشور و تقویت توانمندی

 . شود در این کشور دیده می حوزه برابری زنان

 ترکیه 

موقعیت زنان در ترکیه، موقعیتی متناقض  ام را دارد.  130رتبه  2020ترکیه در شاخص شکاف جنسیتی در سال  

ی مالی، زنان شاغل به لحاظ عددی اکثریت را  ها، در دستگاه قضایی یا در حوزهدر دانشگاه. در دهه اخیر  است

- 2008در سال تحصیلی    به عنوان استاد دانشگاهزنان    .اندی مدیریت نیز حضوری چشمگیر یافتهردهدارند و در  

  2020سال    درصد افزایش یافته است. در  31.2به    2018- 2017درصد بوده که در سال    27.4در ترکیه    2009

 های وزارت امور خارجه طبق دادههمچنین . ه استدرصد افزایش یافت 38.8ترکیه نیز  در  شمار استادیارهای زن  
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میزان زنان   . درصد رسیده است  22.1به    2019درصد سفرا زن بودند که در سال   10.8،  2009ترکیه در سال   

 .  ه  استافزایش یافت  2018در سال   17.3به    2012درصد در سال    14.4ها نیز از  مسئول در بخش مدیریتی شرکت

در سال  پیشتاز اعطای حق رأی به زنان    رکیهتنماینده زن است.   48پارلمان این کشور شاهد حضور    در حال حاضر

در این زمینه با ترکیه  ایران هم وضعیت مشابهی    و به دستور وی تصویب شد.در دوره آتاتورک    است که  1309

و سرانجام اعطای حق    30و  20ی  هابرخی انقالب مشروطه را ریشه فضای باز سیاسی در دههبه این معنا که  دارد.  

طلبانه  برابری  هایکه شاهد ظهور جنبشبیش از آنمانند ترکیه  دانند، اما در ایران  می  40رأی به زنان در دهه  

. شاه به دالیل سیاسی و اقتصادی و برای عقب است شاه در انقالب سفید    هایناشی از سیاست  باشیم، این عمل

حق   ،های خود قرار داد. در ترکیه نیز اتفاقات، مشابه بودمدرنیسم، حق رأی زنان را در کنار برنامهنماندن از قافله 

و    ساختار  علیرغم حق رأی به زنان،شدت مردانه بود.  شد که ساختار سیاسی بهمی  ءاعطا  رأی در حالی به زنان

 . دنکناد میایجدر اجتماع و سیاست موانع جدی بر حضور برابر آنان  های سنتیپایه

 سوریه

استقالل  سوریه  از کسب  سال  ،  پس  از  زنان پس  پویایی  و  فعالیت  موج  سمت    1949شاهد  به  بود. چندین زن 

،  جنگ داخلیتوان به نام بوتینه شعبان اشاره کرد. قبل از وقوع  سخنگوی دولت منصوب شدند که در این میان می

سبب نادیده    دادند. با این حال، قوانین این کشور  تشکیل میاز اعضای پارلمان سوریه را  درصد    12  زنان حدود 

های ازدواج، طالق و حضانت فرزند شده است و این در حالی است که  گرفته شدن حق زنان و آزادی در زمینه

های مبتنی بر جنسیت در  تشاهد خشون ،های خانوادگی سبب شده استقانونی برای زنان در مقابل خشونت  ضعو

کنوانسیون حذف هر نوع تبعیض علیه زنان را تصویب کرد. اما طی    2003این کشور باشیم. سوریه در سال  سراسر  

جنگ داخلی و ظهور داعش های مرتبط با احقاق حقوق زنان به سبب  ، دستورالعمل2019تا    2015های  سال

زنان دایماً بر    سرکوب شدند و  رانده شدند. عالوه  این، زنان سوریه در معرض  توسط مخالفان سوری به حاشیه 

مبتنی بر جنسیت هم در داخل و هم در خارج از سوریه قرار گرفتند به ویژه در میان یا  های جنسی و  خشونت

ازدواج با مردان سالخورده  جمعیت پناه به  از زنان جوان وادار  با شیوخ عرب-جویان و بسیاری  تا    -اغلب  شدند 

   .ای پناه جویان در اردن، عراق و ترکیه فرار کنند بتوانند از فقر و ناامنی در اردوگاه ه

  عراق

شواهدی در ارتباط با نقش برجسته زنان در    . قرار دارد  ام   152رتبه  در  2020در شاخص شکاف جنسیتی در سال  

ها در این کشور و ضعف دولت مرکزی مانع از آن شد زنان ادامه درگیری  در واقعشود.  مشاهده نمی  عراق جامعه  

موانع اجتماعی و قانونی را که ریشه    عراقیبتوانند پیشرفت کنند و به برابری های اجتماعی و قانونی برسند. زنانی  

صورت  های فزاینده امنیتی به  ءخالدر مجموع    اند.دارد را تجربه کردهبه ویژه در زمینه خانوادگی  و  در فرهنگ  

و بر اساس یک نظرسنجی انجام    ه است قابل توجهی بر پویایی و حضور زنان و دختران در این کشور تأثیر گذار بود

 کنند، پنجاه و هفت درصد از زنانی که مورد مصاحبه قرار گرفتند اعالم کردند احساس می2011شده در سال 
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ا  امنیتی کارآمد نگران  منیت آنرفت و آمدهایشان کامال محدود شده است و خانواده درباره  ها در نبود بخش 

از   درصد  49با وجودی که زنان، هستند و این موضوع بر تعامل زنان در جامعه مدنی به شدت تأثیر گذاشته است. 

درصد است که مشارکت    13.9ها در نیروی کار عراق  دهند، میانگین مشارکت آنجمعیت در سن کار را تشکیل می

برآوردهای برآمده از تفاوت    .شودی را شامل میتدرصد از تولید ناخالص داخلی غیر نف  8.12تنها  اندکی است و  

را شامل  پاکستان، سوریه و...    یبه عراق نیست بلکه کشورها  دستمزدها و مشارکت در نیروی کار، تنها منحصر

 .ن در کشورهای خاورمیانه استدرصد درآمد مردا 30دهد که درآمد زنان حدود شود و این برآوردها نشان میمی

 عربستان سعودی 

. اقدامات دولت عربستان در جهت  قرار دارد  ام  146رتبه    در  2020عربستان در شاخص شکاف جنسیتی در سال  

زنان حق رأی به دست آوردند    2011سال در    براساس آن  کهشروع شد  یک دهه قبل کاهش شکاف جنسیتی از 

درصد    30  ،2015و در سال  همچنین    کسب کردند.  2012دفاتر دولتی را در سال  و همچنین مجوز حضور در  

  بدون انجام فرآیندهای و  مثبت    عربستان با یک اقدام   در واقعهای مجلس این کشور به زنان اختصاص یافت.  کرسی

کاف جنسیتی  این امر تا حدودی ش. بندی به زنان اختصاص داد  آزاد انتخاباتی، یک سوم مجلس را از طریق سهمیه

 د. بهبود بخشی  2017تا   2012بین سال های را 

العزیز آل سعود در سال   از آن که ملک سلمان بن عبد  را به دست گرفت، دیری  2015پس  امور کشور  زمام 

نگذشت که شورای امور خانواده تأسیس شد و وضعیت زنان در جامعه عربستان سعودی تحول بی سابقه یافت و  

های جسورانه،  های بسیاری از مسیر پیشرفت زنان برداشته شد. در پرتو همان تصمیم گیریمحدودیتدر نتیجه، 

ی  اهلغو شد. البته مسئله همر  داخلی و خارجی  در سفری ولی  هبه زنان اجازه رانندگی داده شد، سپس لزوم همرا

  32.2های اقتصادی به  در بخش  مشارکت زنان،  2019در سال  .    شد محسوب می  مانع بزرگی برای زنان شاغل،  ولی

رفته است، اما حضور زنان در   فراتر درصد  41   های دولتی از مرزش یافته و شمار زنان شاغل در بخشدرصد افزای

مانند امارات متحده  روند اصالحات در عربستان سعودی  .  درصد افزایش بوده است  28های کلیدی، شاهد  سمت

تر در جهت نشان دادن وجه بین المللی و کاهش عددی و نه کیفی برابری زنان بیشحالت دستوری دارد و عربی  

 در این جوامع است. 
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  2020ها جهانی مجمع اقتصاد در سال  در رده بندی  در جدول زیر  شکاف جنسیتی کشورهای منتخب اسالمی 

 : مشخص شده است

 شکاف جنسیتی  المللی  بین   شاخص   اساس بر  خاورمیانه  اسالمی   کشورهای  در  زنان  وضعیت 

 2020سال 

 رتبه شکاف جنسیتی                    نام کشور                                          

 

 نمره شکاف جنسیتی

 556/0 120 امارات متحده عربی 

 485/0 148 ایران                              

 786/0 94 آذربایجان

 465/0 150                                                                                  پاکستان 

 536/0 130 ترکیه 

 765/0 150 سوریه  

 530/0 152 عراق 

 599/0 146 عربستان 

 2020سال   1منبع: مجمع جهانی اقتصاد 

 

 نتیجه گیری 

به بررسی شرایط کنونی و سیر تغییرات وضعیت    2020انی در سال  اقتصاد جههای مجمع  این گزارش با تحلیل داده

منزله   اسالمی پرداخت. شاخص شکاف جنسیتی که از سوی مجمع  جهانی اقتصاد بهمنتخب  زنان در کشورهای  

ارائه می زنان  ن.  شود معرف وضعیت  های خود را در کل کشورهای  شکاف جنسیتی، آثار و هزینهرسد  ر میظبه 

ترین نتیجه به دست آمده این است که به رغم اینکه کشورهای مورد  مهم  .دهدمی به صور مختلف نشان میاسال

ها برای بندی قرار داد، روند تغییر این شاخصها را در یک دستهتوان آنوضعیت مشابهی دارند و می  تقریباًمطالعه  

  جنسیتی   نابرابری  کاهش  سرعت  نظر  ازکند بلکه این کشورها  یهمه کشورها اسالمی از الگوی یکسانی پیروی نم

 کشورها،   این  میان  در.  اندکرده  تجربه  را  متفاوتی  الگوهای  اخیر  دهة  دو در  هاشاخص  مقادیر  در  تغییر  جهت  حتی  و

 

 
1 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf 
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وآذ   در  شکاف جنسیتی  متحدة  ربایجان  به  عربی  امارات  ا  کشورها  سایر  نسبت  یافته    ها، آن  از  بعد .  ستکاهش 

  کشور   در  زنانشکاف جنسیتی  رتبه  کاهش  روند  میان، این  در.  گیرند می  قرارترکیه و عربستان سعودی    کشورهای

موزش و بهداشت که  آدر ناچیز کردن شکاف موجود در قسمت   ین کشور های بسیار باالی اعلیرغم پیشرفت ایران

  . است  توجه   درخور   گزاری در بخش اقتصاد و سیاستتر از میانگین جهانی دارد به جهت عدم سرمایه  ای موفقرتبه

میان کشورهای   این  نیستند در  برخوردار  از وضعیت خوبی  و سوریه  این    پاکستان، عراق  و شکاف جنسیتی در 

حوزهکشورها   تمامی  در  مقایسه  باالست.ها  تقریباً  ترکیه  در  زنان  که    با  عضویت  با  شدهاحزاب   د ان ایجاد 

این . شود و سوریه اعمال میعراق، پاکستان تری بر سازماندهی جامعه مدنی زنان در گیرانههایی سخت محدودیت

پیچیدگی بروز  سیاستاختالفات سبب  اصالح  و  قانونی  شده  های  زنان  برای  سویی دیگر  ها  از  های  هزینهاست. 

ها برای توسعه  از آن  توانکه میشود  می  در یک دهه سبب هدر رفتن منابعی  عراقفراوان نظامی توسط سوریه و  

 تر اجتماعی استفاده کرد.  تر و عمیقبیش

 پاکستان وسوریه،  در قلمرو شکاف جنسیتی کشورهایی مانند  گیری کرد که  توان این گونه نتیجهمیدر مجموع  

دو اصل بهینه سازی و رعایت انصاف در  تدوین کنند.   یجنسیت کاهش شکاف  برنامه جدیدی در پیوند با   عراق باید 

های سیاسی و اقتصادی منجر به بهبود  جامعه که هدف آن عالوه بر تقویت امکان دسترسی فزاینده زنان به فرصت

   .اهمیت زیادی دارد ، شودشکاف جنسیتی می

 

 


