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)دکتر مریم شادی،  محقق و پژوهشگر(

 مقدمه

 یکی از پژوهش هایی که معموالً در بررسی های راهبردی و برنامه ریزی چشم اندازمحور استفاده می شود، پژوهش های 
تطبیقی در اسناد سیاستی سایر کشورهاست. بررسی این اسناد، آگاهی متولیان امر را از جهت گیری ها و برنامه های سایر 
کشورها در موضوع زن و خانواده ارتقا می بخشد و در نتیجه به تدوین برنامه های ملی مناسب برای زنان و خانواده کمک 
شایانی می کند. البته باید توجه کرد که بررسی تطبیقی به این معنی، به مقایسه و تطبیق چند سند سیاستی مشخص 
می پردازد و از نظر متدولوژی، با ترازیابی یا به گزینی که در آن با بررسی یک یا چند نمونۀ موفق به تحلیل شکاف و 
فاصلۀ وضع موجود با تراز مطلوب می پردازند، تفاوتی اساسی دارد. مطالعات ترازیابی عمدتاً برای الگوبرداری و تدوین 
چشم انداز )از روی وضعیت نمونۀ موفق( به کار می رود؛ در حالی که بررسی های تطبیقی، در واقع، مقایسه به منظور 
کسب آگاهی و شناخت از روندها و نقاط مشترک بین کشورها و همچنین تحلیل تفاوت های میان آن هاست. به همین 
دلیل، در ترازیابی، نمونه های موفق موردتوجه هستند و در بررسی های تطبیقی تالش می شود ترکیب متنوع و پوشش 
محتوایی مناسب انتخاب شود. بر این اساس، انتخاب سبد مناسب مطالعات تطبیقی، مالحظات و حساسیت های فراوانی 

را می طلبد.

به این منظور ابتدا جست وجوهای گسترده ای در مورد اسناد راهبردی کشورهای مختلف انجام شد و پس از بحث 
و تبادل نظر، پنج کشور از میان کشورهایی که اسناد سیاستی و رسمی و قابل دسترس داشتند، انتخاب شدند: ترکیه، 

مالزی، مصر، کانادا و دانمارک. در انتخاب این کشورها، مالحظات زیر در نظر گرفته شد:

۱. ترکیب مناسب و متنوعی از کشورهایی با فرهنگ ها و رویکردهای مدیریتی انتخاب شوند. مالزی، مصر و ترکیه 
کشورهای مسلمان هستند. دانمارک و کانادا از میان کشورهای غربی انتخاب شده اند. 
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۲.ترکیب مناسب و متنوعی از کشورهایی با سطوح توسعه یافتگی اقتصادی انتخاب شوند. همچنین، با انتخاب کانادا 
و دانمارک از میان کشورهای توسعه یافته نیز به این نکته توجه شده است که در این کشورها نظام سوسیال دمکرات 
حاکم است؛ در مقابِل کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و... که نظام سرمایه داری و لیبرال دمکرات بر آن ها 
حاکم است و موضوعات رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به کشورهای سرمایه داری با جدیت بیشتری دنبال می شوند. این 
کشورها از نظر شاخص های بین المللی توسعۀ انسانی نیز وضعیت مناسبی دارند. کانادا رتبۀ سوم شاخص توسعۀ انسانی 

برنامۀ توسعۀ سازمان ملل را در اختیار دارد.

۴. سعی شد کشورهایی انتخاب شوند که برنامه های منتشرشدۀ رسمی در حوزۀ زنان و خانواده داشته باشند. این 
موضوع محدودیت هایی جدی بر سر راه انتخاب کشورهای موردمطالعه قرار داد. با وجود این، اسناد هر پنج کشور 
منتخب اسنادی رسمی به شمار می آیند که روی پایگاه اینترنتی دولت قرار گرفته اند. البته باید متذکر شد که سند مصر، 
برخالف سند سایر کشورها که به نوعی برنامه هایی مدون برای آینده هستند، گزارشی از برنامه های گذشته و کنونی مصر 

به شمار می آید که شورای ملی آن را منتشر کرده است.

5. عالوه بر این ها، به این نکته نیز توجه شده است که اسناد موردمطالعه به روز باشند و آخرین برنامه های کشورها 
در حوزۀ زنان و خانواده را در بر  گیرند.

 با درنظرگرفتن محدودیت ها و مالحظات مذکور، به نظر می رسد ترکیب مناسب و قابل قبولی از کشورها انتخاب شده 
است که غنای محتوایی الزم را برای پوشش موضوعات موردمطالعه به دست می دهد. برای تهیۀ منابع مطالعات تطبیقی 
به جست وجوی گستردۀ منابع موجود در شبکۀ جهانی اینترنت، یعنی وب سایت های نهادهای بین المللی، دستگاه های 

متولی بهبود وضعیت زنان در کشور های مختلف و... مراجعه شده است.

خالصه و تحلیل محتوای اسناد

خالصۀ اسناد کشورهای موردمطالعه 

در این بخش، اسناد رسمی منتشرشده توسط پنج کشور موردمطالعه در حوزۀ زنان و خانواده به صورت خالصه آمده 
است. یادآوری می شود بخشی از محتوای این اسناد با توجه به بینش های ارزشی نظام جمهوری اسالمی مورد نقد جدی 

است و تنها کارکرد آن، شناسایی روندهای جهانی و تهدیدات آن برای حوزۀ زنان و خانواده در کشور ما خواهد بود.

1. ترکیه 

موضوع برابری جنسیتی در ترکیه پیشینه ای طوالنی دارد. در سال های اخیر، سیاست های دولت در راستای 
قوت بخشیدن به نقش زنان در جامعه، بسیار گسترده و مشهودتر از قبل شده است. اصالحات بسیاری، به خصوص 
در قانون اساسی، قانون جزا، قوانین مدنی و قانون کار صورت گرفته است. در حالی که مبنای قانونی برابری بین زنان 
و مردان در توافقنامه ها و مصوبه های مذکور قوت یافته است، هنوز مشکالتی در زمینۀ اجرا و تشخیص این حقوق 
در مرحلۀ عمل وجود دارد. در نواحی مختلف هنوز مشکالت خاصی مانند مدرسه رفتن دختران، دسترسی زنان به 
خدمات بهداشتی و مراقبتی، فرصت برابر شغلی و مشارکت در قدرت و پروسه های تصمیم گیری وجود دارد. به مانند 
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سایر کشورها، خشونت علیه زنان یکی از مشکالت اساسی در ترکیه است. موقعیت نامناسب زنان ترک در عرصه های 
مختلف به نزول شاخص های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی منجر شده است. ارزش ها و تصورات سّنتی و کلیشه ای 
در مورد جنسیت و ساختار فرهنگی جامعه، مشکالت و موانعی را برای زنان ایجاد کرده است که بر زندگی روزمره و 
اقتصادی و اجتماعی آن ها تأثیر می گذارد. بنابراین، رفتارهای اجتماعی و روند های مربوط باید تحت بازبینی، تطبیق و 

پرسش قرار گیرند.

 پذیرش مفهوم برابری جنسیتی، از موارد مهم حذف نابرابری هاست که بر شاخص های سیاسی و اقتصادی و 
اجتماعی تأثیر بسزایی دارد و تمامی ذی نفعانی که مسئولیتی در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان دارند، موظف 
به پیروی از این الگو هستند. برنامۀ راهبردی ملی برابری جنسیتی مبنای فعالیت هاست و راهنمای این مسیر خواهد 

بود. 

اولین برنامۀ راهبردی ملی برابری جنسیتی در سال ۱۹۹۶ تهیه شد و به کمک تمامی مسئوالن و زیرنظر ادارۀ 
مربوط که » ادارۀ کل رسیدگی به مشکالت و وضعیت زنان « نام گذاری گردید، عملیاتی شد. پیش نویس این برنامه، 
درست بعد از چهارمین کنفرانس جهانی زنان در پکن در سال ۱۹۹5 آماده شد. در برنامۀ راهبردی ملی قبلی، وضعیت 
زنان در حوزه های مختلف شناسایی شد و اهداف و فعالیت ها مشخص گردید. برنامۀ راهبردی ملی برابری جنسیتی 
)۲۰۱3-۲۰۰8( می تواند ادامۀ برنامۀ قبلی باشد و اولویت های ملی و خط مشی های اجرایی مربوط به مسائل زنان و 
مردان را دوباره تعریف کند. این سند راهبردی در موضوع برابری جنسیتی )۲۰۰8- ۲۰۱3(، حوزه های اقتصادی، فقر، 
نفوذ قدرت و پروسه های تصمیم گیری، سالمت، محیط، رسانه، تحصیل و مکانیسم های نهادی را پوشش می دهد. برای 
هرکدام از این مناطق، سند سیاسی جامعی مهیا گردید که شرحی در مورد وضعیت فعلی و تحلیل موانع موجود در 

رسیدن این اهداف و استراتژی های عملی مربوط است.

 سند ملی راهبردی برابری جنسیتی با درنظرگرفتن اسناد باالدستی ملی و بین المللی بسیاری در زمینۀ ترفیع برابری 
جنسیتی، مانند برنامۀ توسعۀ نهم ۲۰۱3 - ۲۰۰7، معاهدۀ ریشه کنی همۀ گونه های تبعیض علیه زنان، شرط اتحادیۀ 

اروپا و اهداف توسعۀ هزاره تدوین شده است. 

2. مالزی

سند راهبردی بهبود وضعیت زنان مالزی با درنظرگرفتن اسناد باالدستی ملی و بین المللی ذیل تدوین شده است: 

• سند »سیاست های ملی بهبود وضعیت زنان«؛	
• موانع موجود در برابر مشارکت زنان در فرایندهای توسعۀ ملی در برنامۀ ششم توسعۀ مالزی؛	
• هفت راهبرد اساسی بهبود وضعیت زنان که در برنامۀ هفتم توسعۀ مالزی ارائه شد؛	
• تعهدات دولت در معادالت بین المللی از جمله معاهدۀ ژنو در مورد توسعۀ اقتصادی در مناطق روستایی، 	

معاهدۀ پکن، برنامۀ اقدام معاهدۀ پکن، معاهدۀ ریشه کنی همۀ گونه های تبعیض علیه زنان با شروط 
مشخص و...؛ 

• سند راهبردی بهبود وضعیت زنان، تمام سیاست های دولت و تعهداتش در سطح ملی و بین المللی را 	
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به شکل برنامه ها و پروژه هایی با متولیان مشخص شامل دولت، سازمان های مردم نهاد بخش خصوصی 
یکپارچه می کند. این سند، فعالیت های متعددی را شامل می شود، از جمله تقویت مؤسسات فعال در 
زمینۀ بهبود وضعیت زنان؛ افزایش آگاهی عمومی و حساسیت بروکراسی دولتی به مصالح زنان؛ تقویت 
سازمان های مردم نهاد برای افزایش کارآیی و تأثیر برنامه های اجتماعی و اقتصادی، زنان و خانواده، 
سالمت، آموزش و تربیت و اقتصاد؛ تقسیم قدرت در سازمان دهی سیاست ها و تصمیم گیری؛ زنان و 

رسانه، دین، هنر، فرهنگ و ورزش.

گروه های متعددی چون مجمع شورای ملی، سند راهبردی بهبود وضعیت زنان در مورد ورود زنان در توسعه، 
دبیرخانه امور زنان، وزارت وحدت ملی و توسعۀ اجتماعی و سایر ادارات دولتی وابسته، سازمان های زنان، مشاوران 
و دیگر بخش ها را بررسی و اصالح کردند و پس از اجماع ذی نفعان، نهایی کردند. فعالیت های پیشنهادشده شامل 
فعالیت های ضروری، کوتاه مدت و بلندمدتی است که باید انجام شوند. با این سند راهبردی، تمام بخش های درگیر در 
استقرار زنان در جایگاه  حقوقی شان در این کشور، خط سیری کلی در آماده سازی برنامه ها برای ورود زنان به توسعه 
دارند. با آماده سازی فعالیت های پیشنهادی در این سند، زنان در مالزی شانس مساوی برای مشارکت در اشتغال در 
ساختن مالزی ممتاز دارند. بر این اساس، زنان مانند مردان این کشور، دارایی های مهمی برای این ملت هستند که باید 
تغذیه شوند و برای ساختن ملت مالزیایی پایدار در زمینه های توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی ارتقا یابند 

که این به معنی توسعه بر اساس الگوهای مالزی است.

2. مصر 

شورای ملی زنان در سال ۲۰۰۰ بر اساس ابالغیۀ ریاست جمهوری به عنوان نهاد مستقل و زیرنظر ریاست جمهوری 
تأسیس شد. اولین زن رئیس این شورا خانم سوزان مبارک بود. طبق ابالغیۀ ریاست جمهوری، مأموریت این نهاد ارتقای 

وضعیت زنان مصری و تقویت نقش آنان برای انجام فعالیت اقتصادی و اجتماعی است.

وظایف این شورا عبارت است از:

• نظارت بر اجرای سیاست های کالن در حوزۀ زنان و ارزیابی این سیاست ها؛ 	

• تهیه پیش نویس برنامه ای ملی برای پیشرفت زنان و حل مشکالت مربوط به آن ها؛	

•  پیشنهاد سیاست های کالن برای جامعه و نهادهای قانون گذار به منظور توسعۀ توانمندسازی زنان در راستای 	
ایفای نقش اجتماعی و اقتصادی آن ها؛ 

• ارائۀ پیشنهاد بر روی قوانین و تصمیمات مربوط به زنان قبل از تسلیم آن ها به مقامات ذی ربط مبتنی بر 	
طرح های مرتبط با قوانین لوازم موردنیاز برای پیشرفت زنان. 

مؤسسه از زمان تأسیس، همایش های ملی بسیاری با هدف ارتقای توانمندی زنان برگزار کرده است. این شورا دارای 
قدرت قانون گذاری و همچنین روابط بین المللی بسیاری در سراسر دنیاست و این نشان از آن دارد که این شورا نقش 
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بسزایی در افزایش توانمندی زنان در همۀ عرصه ها دارد و می تواند از این روابط برای بهبود و توسعۀ هرچه بیشتر جامعه 
استفاده کند.

4. کانادا

معرفی سازمان 

در سال ۱۹7۶ دولت کانادا دفتر هماهنگی امور زنان را به منظور هماهنگ کردن سیاست های مرتبط با وضعیت 
مدیریت کردن برنامه های مربوط، تأسیس کرد. ادارۀ امور زنان کانادا )وزارت امور زنان( در راستای انجام وظیفۀ خود، 
نقش کلیدی در حمایت از طرح های دولت کانادا برای برابری جنسیتی و نیز مشارکت کامل زنان در اقتصاد، اجتماعات 
و زندگی دمکراتیک ایفا می کند. این وزارتخانه برای اثرگذاری بیشتر با سایر دستگاه ها، نهادها و وزارتخانه های فدرال، 
فرماندارهای ایالتی، مؤسسات بخش خصوصی و سازمان های غیردولتی همکاری می کند. این نهاد همچنین با همکاری 

شرکای خود در انجام تعهدات داخلی و بین المللی در مورد برابری جنسیتی فعالیت می نماید.

در سال ۲۰۱۰-۲۰۱۱، ادارۀ امور زنان کانادا بر سه حوزۀ کلیدی تمرکز داشت: ارتقای رفاه و امنیت اقتصادی زنان، 
پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران و نیز تشویق زنان به انجام نقش های مدیریتی و تصمیم گیری. اولویت های 
سرمایه گذاری این وزارتخانه پروژه های خالقانه ای است که بر تقویت زنان از لحاظ اطالعات، دانش، مهارت ها و ابزارهایی 
که آن ها برای عهده دارشدن نقش های رهبری در دولت کانادا و مؤسسات خصوصی نیاز دارند، تمرکز می کنند. همچنین، 
این وزارتخانه استفاده از مدل چهارچوب جنسیت گرا را در تمام وزارتخانه ها و نهادها تسهیل خواهد کرد. در این راستا، 
برنامۀ عملیاتی تحلیل بر مبنای جنسیت با همکاری کمیسیون محاسبات عمومی مجلس عوام تدوین گردید که با 
اجرای آن، تعهدات دولت در قبال اجرای این مدل در میان مؤسسات و نهادهای دولتی تقویت خواهد شد. این مدل، 

استانداردی سازمانی برای برابری جنسیتی در بدنۀ دولت ارائه می کند.

معماری فعالیت های سازمان

شکل زیر نشان دهندۀ دستاوردهای اجتماعی ادارۀ امور زنان در کانادا و نتایج موردانتظار، فعالیت ها و زیرفعالیت هاست. 
معماری فعالیت ها ساختاری کلی است که ادارۀ امور زنان طبق آن، فعالیت های اصلی اش را به انجام می رساند، تخصیص 

منابع را مدیریت می کند، بر اساس آن گزارش می دهد و پاسخگوست.
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چشم انداز فعالیت ها و نتایج مورد انتظار در حوزۀ زن و خانواده و برنامۀ کشور کانادا

5. دانمارک

وزارتخانۀ برابری جنسیتی در دولت دانمارک برنامه های دولت در این زمینه را پیگیری می کند .مأموریت های این 
وزارتخانه، همان طور که از نامش مشخص است، صرفاً به بهبود وضعیت زنان محدود نمی شود. این وزارتخانه برنامه های 
متعددی را نیز برای ارتقای وضعیت مردان دنبال می کند. همچنین با توجه به پیشینۀ طوالنی موضوع برابری جنسیتی 
و سطح توسعه یافتگی کشور دانمارک، به ویژه در حوزه های توسعۀ انسانی، بسیاری از فعالیت ها و برنامه های رایج ارتقای 
وضعیت زنان که در سطح بین المللی و ملی کشورهای در حال توسعه انجام می شود، در برنامه های کشورهای دانمارک 

مشاهده نمی شود.

سندی که در ادامه، چکیده ای از آن بیان می شود، اهداف و برنامه های دولت دانمارک را برای توسعۀ برابری جنسیتی 
تشریح می کند. هدف دولت دانمارک ایجاد فرصت های برابر برای زنان و مردان است. هدف آن است که به زنان و مردان 
به گونه ای برابر نگریسته شود و آن ها فرصت های برابری برای انتخاب زندگی مطلوبشان داشته باشند. تالش دولت در جهت 
ایجاد احترام به تنوع و تمایالت شخصی افراد است. برای این منظور، به عنوان امری نو، این دیدگاه و سند راهبردی، ۱5 
هدف سیاسی و شاخص برابری جنسیتی را تا سال ۲۰۱5 برای برابری جنسیتی بیشتر در بر می گیرد. این ۱5 هدف شامل 
اهداف دولت برای باالبردن برابری جنسیتی است. این اهداف در حوزه های همۀ وزارتخانه ها اثرگذار است و چه بسا فراتر 
از این سطوح می رود؛ چراکه برابری جنسیتی محدود به کارهایی که دولت می تواند و باید انجام دهد نیست؛ بلکه موضوع 

الگوی اجتماعی است که باید اجرا شود.

افزایش مشارکت زنان در اجتماعات 

افزایش ظرفیت وزارتخانه های دولت فدرال برای بکارگیری مدل آنالیز و جنسیت محور 

افزایش نمایش اثربخشی سیاست ها در رویارویی با مسائل زنان و برابری جنسیتی

حمایت از توانمندسازی زنان

SA1.21

نتایج مورد انتظارفعالیت ها زیر فعالیت ها
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تحلیل و جمع بندی مطالعۀ تطبیقی اسناد راهبردی کشورها 

دو نکتۀ مشترک در تدوین برنامه های کلیۀ کشورها به چشم می خورد: نخست اینکه همۀ کشورهای موردمطالعه در 
تدوین برنامه های بهبود وضعیت زنان به برنامه های ملی توسعه توجه نموده و تالش نموده اند برنامه های زنان و خانواده 
را هماهنگ با برنامه های کالن کشور طراحی کنند و دیگر اینکه این کشور ها به معاهدات بین المللی مانند معاهدۀ پکن 
و معاهدۀ ریشه کنی همۀ گونه های تبعیض علیه زنان )سازمان ملل( متعهدند و برنامه های خود را بر این اساس تدوین 
نموده اند. ترکیه و مصر تالش کرده اند در تدوین راهبردهای بهبود وضعیت زنان از تجارب کشورهای توسعه یافته استفاده 

نمایند. برای نمونه، سند مربوط به ترکیه با همکاری وزارت امور اجتماعی و کار هلند تهیه شده است.

 در اینجا الزم است در مورد ساختار مدیریت و توسعۀ امور زنان در کشورهای موردمطالعه نیز توضیحاتی ارائه شود. 
در برخی از کشورها، عمدتاً کشورهای غربی، کلیۀ امور بهبود وضعیت زنان در وزارتخانه ای تحت عنوان برابری جنسیتی 
پیگیری می شود. در برخی دیگر از کشورها، شورایی تحت عنوان شورای زنان، زیرنظر نخست وزیر که عالی ترین 
مقام اجرایی است، یا یکی از وزرا مسائل زنان را پیگیری می کند. وضعیت ساختار مدیریت امور زنان در کشورهای 

موردمطالعه در جدول زیر ارائه شده است.

ساختار مدیریت امور زنان در کشور مورد مطالعه

زیر نظردستگاه متولی امور زنان
نام انگلیسینام فارسینام انگلیسینام فارسیکشور
اداره کل ترکیه

رسیدگی به 
وضعیت و 

مشکالت زنان

General Director-
 ate on the Status and

 Problems of Women

((KSGM

وزارت 
کشور

Ministry of State

تا 
سال 
2001

اداره امور 
زنان

 Secretariat For

 Women Affairs

((HAWA

وزارت 
وحدت ملی 

و توسعه 
اجتماعی

 Ministry of Na�on
Unity and Social De-

velopment

از 
سال 
2001

اداره بهبود 
وضعیت زنان

 Department of

Women Develop-
(ment(DWD

وزارت زنان 
،خانواده و 

توسعه جامعه

 Ministry of Women

Family and Communi-
ty Development (KP-

(WKM

Na�onal Council for شورای ملیمصر

(Women (NCW

President
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وزارت کانادا
وضعیت زنان

 Status of Woman

(Canada (SWC
وزارت 
کانادین 
هریتیج 
)میراث 
کانادایی(

Department of Ca-
nadian Hentage

وزارت برابری دانمارک
جنسیتی

 Ministry of Gender

Equlity

 

 با توجه به اینکه مسئلۀ بهبود وضعیت زنان در حدود ۲۰ سال اخیر به یکی از دغدغه ها و فعالیت های اصلی 
سازمان ها و نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل تبدیل شده و شاخص های بهبود وضعیت زنان به عنوان شاخص های 
اساسی پیشرفت و توسعۀ انسانی به شمار می آیند ،کلیۀ کشورهای موردمطالعه در مورد برابری قوانین و فرصت ها 
برای زنان و مردان به اجماع نسبی رسیده اند. البته این موضوع در کشورهای غربی مانند دانمارک و کانادا، فراتر از یک 

جهت گیری است و برابری جنسیتی ارزش بنیادین جامعه و الگویی اجتماعی قلمداد می شود.

یکی دیگر از رویکردهای اساسی که در بیشتر کشورها بدان توجه شده است، اهمیت مشارکت زنان، به عنوان نیمی 
از نیروی کار، در توسعۀ ملی است. کشورهای موردمطالعه برنامه های متنوعی برای افزایش مشارکت زنان در عرصه  های 
مختلف، به ویژه اقتصاد و اشتغال تدوین کرده اند. البته باید متذکر شد که برنامه های کشورهای غربی )دانمارک و کانادا( 
در شیوۀ اجرا و نقاط تأثیر، تفاوت های اساسی با برنامه های کشورهای مالزی، ترکیه و مصر دارد. بخشی از این تفاوت 
به اختالف در سطح توسعه یافتگی کشورها برمی گردد. برای نمونه، در برنامه های مصر و ترکیه توجه خاصی به مناطق 
روستایی و کمترتوسعه یافته شده است و پروژه های متعددی با ماهیت یاری و امداد برای بخش های مختلفی از کشور 
تدوین شده است؛ در حالی که کشورهای غربی کمتر به این گونه برنامه ها توجه داشته اند و وزن برنامه هایی که زنان را 
برای حضور در عرصۀ سیاست و تصمیم گیری تشویق و تقویت می کنند، در کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای 

در حال توسعه بیشتر است.

همچنین، بخش دیگری از این اختالف را می توان به تفاوت های فرهنگی و اجتماعی میان این دو دسته نسبت 
داد. به طور کلی، نظام فکری که فعالیت های توسعه ای زنان را در کشورهای غربی هدایت می کند، تحت تأثیر روندها و 
جریان هایی مانند فمینیسم و برابری جنسیتی )به معنی برابری کامل و یکسان بودن زن و مرد( است؛ ولی در کشورهای 
اسالمی، مانند مالزی و مصر، ریشۀ فکری بسیاری از برنامه ها از آموزه های دینی برگرفته شده است. ترکیه در این میان 
وضعیتی بینابین دارد. کانادا و مالزی در اسناد سیاستی شان به نقش دولت، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی در 

بهبود وضعیت زنان توجه کرده اند.

یکی از رهیافت های منحصربه فردی که در ترکیه مشاهده می شود، توجه به این مسئله است که در کنار برنامه هایی 
که به طور مستقیم برای زنان تدوین می شود، آنچه برای ارتقای برابری جنسیتی ضروری است، آگاهی مردان از موضوع 

برابری جنسیتی و نقش آن ها در بهبود وضع زنان است.
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مشترکات اساسی کشورها در جهت گیری کالن

در نهایت باید گفت مطالعۀ اسناد سیاستی حوزۀ زنان در سایر کشورها از چند منظر اهمیت دارد:

شناسایی و آگاهی از روند های مشترک در حوزۀ زنان و خانواده به منظور همراهی با روندهای مثبت و . ۱
پرهیز از روندهای منفی و انحرافی به ویژه در کشورهای غربی؛

آگاهی از دانش جهانی و تبادل تجربیات سیاسی و برنامه ای، به خصوص در حوزه هایی فاقد تناقض ارزشی؛ . ۲
آمادگی متولیان امور زنان و خانواده برای برقراری تعامالت بین المللی؛. 3
استفاده متدولوژیک و مدیریتی در زمینۀ چگونگی تدوین اسناد راهبردی، بهره گیری از نکات مدیریتی . ۴

موجود در آن ها، آموختن ساختارها و سازوکارهای مدیریت و توسعۀ امور زنان و خانواده از سایر کشورها؛


