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 چکيده
 جنسيت و توسعه درمنطقه خاورميانه و شمال آفريقا

 موقعيت زنان در عرصه عمومي
 

نابرابري جنسيتي يعني تفاوت بين زنان و دختران با مردان در امکان دسترسي به فرصت ها و امنيت      

 .اقتصادي مسئله مهم و مشهودي براي اقتصادهاي منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا بوجود آورده است

بررسي مسائل مربوط به برابري جنسيتي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا از زواياي  " معموال 

ولي چون هزينه هاي نابرابري جنسيتي به عهده اقتصاد  . اجتماعي ، مردم شناسي و يا سياسي صورت ميگيرد

چارچوب نيازمندي اقتصادي   منطقه ميباشد ، گزارش حاضر درصدد آن برآمده که بحث مربوط به نابرابري را در  

عنوان نموده و از اين رو گزارش چشم انداز نقش بالقوه زنان در فراهم آوردن رشد اقتصادي افزونتري را در    

الگوي نوين توسعه مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهد که بحث بيشترپيرامون آن در سه گزارش ديگر بانک    

اين گزارش موانع   . ورميانه و شمال آفريقا گنجانده شده استجهاني در مورد تجارت ، اشتغال و حکومت در خا

 سياسي در برابر مشارکت هرچه بيشتر زنان در نيروي کار و ارتقاء موقعيت و     –کليدي اقتصادي و اجتماعي   

جايگاه آنان در عرصه عمومي را شناسائي و با تدوين برنامه اي براي دگرگوني راهي براي پيشرفت پيشنهاد   

 . مينمايد

 

 تناقض در عرصه جنسيت 
دستاوردهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در بسياري از شئون رفاهي زنان در هم سنجي با مناطق    

ديگر جهان بنحو شايسته اي جلوه ميکند و نماگرهاي آموزش و پرورش ، باروري ، ميانگين عمر  نشان از 

 آنجا که مربوط به نماگرهاي مشارکت زنان در ولي. پيشرفت قابل مالحضه منطقه طي دهه هاي اخير دارند

اقتصاد و ارتقاء توانمندي آنان در عرصه سياسي و عمومي مي شود عملکرد منطقه خاورميانه و شمال آفريقا        

 ) ١شکل (بطور چشمگير از ساير مناطقه جهان پائين تر است  

وي کار بگونه قابل توجهي پائين تر از نرخ                  نرخ مشارکت زنان منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در نير 

مشابه در بقيه مناطق جهان بوده و همچنين نازل تر از نرخي است که ساختار سني جمعيت ، سطوح تحصيلي و  

 .باروري زنان اين منطقه اقتضا مينمايد 

 

 

 

34963

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



 ٢

   ١شکل  

  ٢٠٠٠طق در حال توسعه، پيشرفت در ارتقاء موقعيت زنان در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا و ساير منا

 

 

 

 . . .  هزينه مشارکت اندک زنان در فعاليتهاي اقتصادي و عرصه سياسي منطقه گزاف است       
عدم  . اثرات و هزينه هاي اين تناقض جنسيت از طرق گوناگون در سراسر جامعه احساس ميشوند      

ابت بين مردم توانمندي کشور را موانع کاهنده رق. برابري جنسيت عملکرد اقتصادي يک کشور را مختل ميکند

. در بهره مندي از بهترين استعدادهايش کاهش داده و سرانجام رشد و بهره وري اقتصادي را تحليل ميبرند    

اقتصادهاي منطقه که ديگر قادر نيستند براي تأمين رشد روي درآمدهاي نفتي ، انتقال وجوه توسط شاغلين   

حساب کنند بايد اميد خود را در الگوهاي تازه اي براي تأمين   ) تيدول(خارج از کشور و فعاليت بخش عمومي 

رشد و توسعه جستجو کنند که اتکاء شديدي به صادرات و سرمايه گذاري بخش خصوصي داشته و بعالوه از   

زنان منطقه خاورميانه و   . منابع غيرنفتي به ويژه سرمايه انساني خود به گونه اي بهره ور تر استفاده نمايند  

درحاليکه . ل آفريقا منبعي هستند که تابحال به شکل موثري مورد بهره برداري اقتصادي قرار نگرفته اند     شما

 درصد دانشجويان دانشگاهي را تشکيل ميدهند     ٦٣ درصد جمعيت و در پاره اي از کشورهاي منطقه تا   ٤٩آنان 

 .  درصد ميباشد٢٨مشارکتشان در نيروي کار تنها حدود 

 يعني مصرف مواد غذائي ، مسکن ، بهداشت و درمان و ديگرکاالها و        –دم يک کشور رفاه بهزيستي مر 

 فقط از راه تعيين ميزان درآمد هر شاغل اندازه گيري نميشود بلکه از طريق    –خدمات عرضه شده در بازار 

يش از ئو    در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا هر شاغل ب. نسبت جمعيت شاغل به کل جمعيت نيز معلوم ميگردد   

نفر از بستگان غيرشاغل خود را تکفل ميکند و اين بار اقتصادي افزون تر از دو برابر باري است که شاغلين در 

نرخ باالي بيکاري ، وجود قشرهاي فزاينده     ) . ٢شکل (منطقه شرق آسيا و حوزه اقيانوس آرام بدوش ميکشند    

و يا بسيار کهنسال و ميزان اندک مشارکت زنان در نيروي  از مردمي که براي ورود به بازار کار يا خيلي جوانند 
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. کار همگي ضريب تکفل اقتصادي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا را در جايگاه باال ترين در جهان قرار ميدهند 

 که دستمزدهاي واقعي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا يا راکد مانده و يا کاهش يافته  ١٩٨٠از اواسط دهه 

 و نرخ بيکاري نيز سير صعودي پيموده حتي مردان بسختي ميتوانند ارتقاء سطح زندگي خانواده خود را        است

 . تداوم بخشند

 

  ٢شکل 

 ٢٠٠٠نسبت افراد شاغل به غيرشاغل در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا و ساير مناطق در حال توسعه، 

 

 

راي کاهش ضريب تکفل اقتصادي بگونه اي پايدار کافي هرچند کاهش نرخ بيکاري حياتي است اما بخودي خود ب

چنين تحولي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا نيازمند افزايش ميزان مشارکت زنان در نيروي کار . نخواهد بود

 . ميباشد

اعمال تبعيض عليه قشرهاي جمعيت يک جامعه به لحاظ نژاد ، جنسيت ، قوميت يا اعتقادات مذهبي      

عي يک کشور را تحت تأثير قرار داده و چشم اندازهاي توسعه حکومت مطلوب و اثر بخشي  فضاي اجتما

مطالعات و تحقيقات نمايانگر اين است که شمول و بحساب آوردن همه مردم و      . نهادهاي جامعه را کاهش ميدهد

گاههاي متفاوتي در  زنان ديد. تنوع و تکثر ديدگاهها ، تصميم گيري در باره تخصيص منابع را بهسازي مينمايد      

. هم سنجي با مردان در زمينه مسائل عرصه عمومي و سياستگذاري در دستگاههاي اداري و سياسي دارند     
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حضور زنان منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در عرصه هاي سياسي و نفوذشان در زمينه سياستگذاري جامعه   

 .محدودتر از مناطق ديگرجهان ميباشد

مال آفريقا از راه سرمايه گذاري قابل مالحظه در آموزش و پرورش زنان ، توان      منطقه خاورميانه و ش 

ليکن ميزان اندک مشارکت زنان   . بالقوه توليدي و ظرفيت هر يک از آنان را براي کسب درآمد افزايش داده است  

 خود محروم در نيروي کار اين مفهوم را دارد که منطقه از بچنگ آوردن بخش کالني از بازده سرمايه گذاري  

هرآينه به اين کم بهره مندي ، نرخ باالتر بازده آموزش و پرورش زنان در هم سنجي با مردان اضافه        . ميباشد

شود آشکار خواهد شد که افزايش ميزان مشارکت زنان در نيروي کار تا چه حد بازده آموزش و پرورش را در 

 . سراسر اقتصاد باال خواهد برد

 

 ايش ميزان مشارکت زنان مثبت ميباشد  ولي مزاياي افز  . . . 
مدل هاي شبيه . مشارکت اندک زنان در نيروي کار هزينه گزافي براي اقتصاد و خانواده در بر دارد   

سازي اقتصادي مبتني بر اطالعات و آمار خانوارها نشان ميدهد که افزايش نرخ مشارکت زنان در نيروي کار در  

 در ٢٥ت و ساختار سني آنان باشد ميتواند ميانگين درآمد خانوار را تا   سطحي که متناسب با معلومات ، تحصيال

تحليل هاي  . اين جهش براي بسياري از خانواده ها به منزله پروانه ورود به طبقه متوسط ميباشد. صد باال ببرد

رکت زنان در مبتني بر آمار از کشورهاي مختلف نشان ميدهد که سطوح باالتر درآمد سرانه با افزايش ميزان مشا  

اگر در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا . نيروي کار بدست ميايد که خود منتهي به رشد سريع اقتصادي ميشود

نرخ مشارکت زنان در بازار کار به ميزاني بود که متناسب با سطح تحصيلي و ساختار سني آنان باشد ، رشد  

بدست "  درصد در سال بيشتر از آنچه عمال٧/٠ست تا   ميتوان ١٩٩٠ساالنه توليد ناخالص سرانه داخلي در دهه  

 درصد طي ٩/١اين درآمد از دست رفته در مقايسه با رشد ساالنه توليد ناخالص داخلي که عمال . آمد افزايش يابد

سئوال اين است که آيا منطقه می تواند از يک چنين درآمدي بعلت  .    بود رقم قابل مالحظه اي است ١٩٩٠دهه 

 جنسيتي در آينده صرف نظر نمايد؟  نابرابري 

 

 عواملي که سبب ارتقاء موقعيت زنان در نقاط ديگرجهان شده اند در درمنطقه

 خاورميانه و شمال آفريقا کمتر کارساز بوده اند

گرچه زمينه اقتصادي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در حال دگرگوني است ، تحوالت و روش هاي    

اصالحات و سياستگذاري   . ته اثرات خود را در رفتار امروزي اين جوامع حفظ کرده اند  معمول در دهه هاي گذش

 همچنين توجه مبسوطي نسبت به مسائل مربوط به حقوق و موقعيت زنان در    ١٩٧٠ تا  ١٩٥٠هاي دهه هاي 

 بعضا به   اين جوامع معطوف ميداشت و درنتيجه زنان نائل به پيشرفتهاي قابل مالحظه اي در بازار کار شدند و        

 که سال هاي رونق نفتي بود افزايش سريع دستمزدهاي    ١٩٧٠ولي طي دهه  .  مشاغل تصميم گيري راه يافتند 
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واقعي مجال داد که تعداد کوچکي از افراد شاغل بتوانند مخارج شمار زيادي از بستگان غيرشاغل خود را تکفل       

و درآمد نداشتند و اين موجب کندي پيشرفتهاي دهه خانوارها براي ارتقاء سطح زندگي خود ديگر نياز به د. کنند

 اين نظر رايج گرديد که در قبال ا نقباض   ١٩٨٠سپس با شروع رکود اقتصادي در سال هاي دهه . هاي قبل گرديد

از . در عرضه فرصت هاي شغلي ، مردان بعلت تکفل خانوده ها ميبايستي از موقعيت ترجيحي برخوردار شوند 

که افکار عمومي و رسانه ها بر اهميت نقش زنان بعنوان مديره منزل و اداي سهم بعنوان        اين رو در عين اين  

مادر در خانواده تکيه داشتند در چندين کشور در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا حتي اقدامات صريحي عليه      

 .مشارکت زنان در نيروي کار به موقع اجرا گذارده شد

مسئله " را ارتقاء بخشيد و انگيزه تازه اي را در پيوند با لزوم حل   گفتمان جنسيت١٩٩٠تحوالت دهه  

. نخست اين که اکنون الگوي ديرين مرد بعنوان نان آور کهنه شده و با روند زمان سازگار نيست . پديد آورد" زن

بايد در   امروزه فشارهاي اقتصادي گزينه اي براي بسياري از خانوارها باقي نگذاشتند جز اين که حاال زنان     

عامل دوم عبارت است از انتظارات بلند   . بيرون منزل کار کنند تا بتوانند معيشت خانواده هاي خود را ياري دهند   

 سال  ٢٥در منطقه از هر ده نفر شش نفر زير سن (جمعيت جوان منطقه که اينک اکثريت مردم را تشکيل ميدهند  

ش و پرورش سبب پيدايش نسلي از زنان جوان شده    اجراي سياست هاي نتيجه بخش در زمينه آموز). ميباشد

 . است که بطور فزاينده هم توان با مردانند و خواهان همان فرصت ها و مزد و پاداش ها

تقاضا براي اشتغال زنان بيشتر با سطح و طبيعت رشد ا قتصادي انطباق داشته تا تقاضا براي   "  اصوال 

راهبرد افزايش رشد و سرمايه گذاري را از طريق جايگزيني   سياست هاي گذشته که . اشتغال و کار مردان 

واردات و طرح هاي دولتي و سرمايه بر دنبال ميکرد  فرصت هاي شغلي چنداني براي زنان جز در بخش عمومي    

اما به موازات اختيار الگوي نوين    . به ويژه حوزه هاي آموزش و پرورش و بهداشت و درمان باقي نميگذاشت

ه که صادرات گرا، بخش خصوصي مدار و کارگر بر است ، تقاضا براي نيروي کار زنان   توسعه در منطق

و اشتغال  ) بازرگاني(اين مباحث در دو گزارش ديگر بانک جهاني در باره تجارت . دگرگوني فاحشي خواهد يافت

لي که منجر به  براي روشن شدن مسائ. در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا مورد بررسي دقيق قرار گرفته است

متمرکز روي بررسي تنگناهاي  " عدم کار آئي و اختالل در بازار کار منطقه ميگردند ، گزارش حاضر عمدتا

عرضه نيروي کار زنان بوده و هدف آن روشن کردن عوامل اختالل گر و ناکارايي است که بازدارنده مشارکت   

 .بيشتر زنان در بازار کار ميباشند

 

 . . . موزش و پرورش و بهداشت و درمان زنان      دستاوردها در شئون آ 
اکثر کشورهاي منطقه منابع کالني به آموزش پرروش و بهداشت و درمان زنان اختصاص داده اند که نتايج   

 درصد از توليد ناخالص داخلي ٣/٥طي دهه گذشته دولت هاي منطقه بطور متوسط . چشمگيري هم داشته است

 درصد نيز در امور بهداشت و    ٩/٢ند که باالترين ميزان در جهان بود و      خود را صرف آموزش و پرورش نمود

 .اين ا قدام در عرضه ، کيفيت و چهره نيروي کار دگرگوني قابل مالحظه اي يديد آورده است. درمان هزينه کردند
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 افزايش يافته است و به     ١٩٩٩ سال در ٥/٤ به  ١٩٦٠ سال در سال ٥/٠دوره متوسط تحصيل زنان از   

در سال .  رسيده است ٢٠٠٠ درصد در سال ٥/٥٢ به  ١٩٧٠ درصد در ٦/١٦ين ترتيب ميزان باسوادي از   هم

 دختر در دوره ابتدائي مدارس منطقه نام نويسي کردند و در مدارس متوسطه اين    ٩ پسر ١٠ به ازاي هر  ٢٠٠٠

  ٧٧ درصد در مقابل ٧٤ئط بدين معني که نرخ نام نويسي براي دختران واجد شراَُِّْ       . تفاوت حتي کوچکتر است 

منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در راستاي حذف نابرابري زن و مرد در زمينه  . درصد براي پسران بوده است

" اهداف بنيادين توسعه هزاره" حرکت ميکند و اين حذف نابرابري از ٢٠٠٥آموزش ابتدائي و متوسطه تا سال  

ن ملل متحد قرار گرفته و دائر بر تشويق برابري جنسيت و ارتقاء  ميباشد که  مورد موافقت تمامي اعضاي سازما

 ٤همچنين سال هاي تحصيل دختران افزايش يافته است و اکنون در سطح منطقه از هر  .  موقعيت زنان ميباشد

دختر يکي در موسسات عالي آموزشي ثبت نام کرده و در چندين کشور تعداد زنان در دانشکده ها و دانشگاه ها      

دختران محصل از لحاظ عملکرد گوي سبقت را از پسران ميربايند ولي بطوريکه    . شمار مردان فراتر ميروداز 

به    " آمار تکميل تحصيالت مدارس نشان ميدهد ، ميزان ترک تحصيل دختران در تمام سطوح آموزشي عمدتا    

 . سبب ازدواج زودهنگام ، باالتر از پسران ميباشد 

  به اين سو     ١٩٨٠مال آفريقا زندگي طوالني تر و سالم تري دارند و از سال زنان منطقه خاورميانه و ش 

  ١٠بعلت بهسازي در وضع بهداشت و درمان و کاهش مرگ هنگام وضع حمل حدود      " ميانگين عمر آنها عمدتا  

ي  به اين طرف منطقه مواجه با افت چشمگير ميزان بارور ١٩٨٠از همه باالتر از سال . سال افزايش يافته است

بخشي از علت اين افت مربوط به گسترش آموزش و پرورش   .   کودک براي هر زن بوده است ٣/٣  به  ٢/٦ از –

زنان ميباشد به ويژه که زنان تحصيل کرده گرايش به ازدواج ديرتر دارند و احتمال بيشتري ميرود که از وسائل   

معيت که از سوي دولت اعمال ميشود نيز در اين امر سياست هاي کنترل ج. جلوگيري از حاملگي استفاده کنند

 .نقش حياتي در زمينه تشويق مردم به داشتن خانواده هاي کوچکترايفا کرده است 

 

 بامنافع حاصله از مشارکت زنان در نيروي کار همخواني ندارد      . . . 
  در سطح نازلي در منطقه قرار داشت تابحال١٩٦٠ميزان مشارکت زنان در نيروي کار که در سال  

باوجود اين رشد چشمگير و به رغم امکان بالقوه مشارکت بيشتر زنان در .  درصد افزايش يافته است٥٠حدود 

 ) ٣شکل (نيروي کار ميزان فعلي اين مشارکت در پائين ترين سطح جهاني قرار گرفته است  
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  ٢٠٠٠   مشارکت زنان و مردان در نيروي کار برحسب منطقه در سال ٣شکل 

 

 

 عواملي سبب کندي ورود زنان به نيروي کار شده است؟چه 

ميراث اقتصادي گذشته که همچنان در امر جلوگيري از مشارکت زنان در نيروي کار دست اندرکار ميباشد مشتمل   

ميزان مشارکت زنان . بر عوامل گوناگون عرضه و تقاضاست که در يک دايره خبيثه به يکديگر نيرو ميبخشند   

ورهاي ايران ، الجزيره ، عراق ، سوريه و يمن که از منابع سرشار نفتي برخوردارند در هم  در نيروي کار کش

  اندکي کمتر  - مصر ، اردن ، لبنان ، مغرب و تونس –سنجي با کشورهائي که از نظر منابع نفتي غني نيستند  

سرشار نفتي دارند سطح  در کشورهائي که منابع . است هرچند که ساحل غربي و غزه از اين قاعده مستثني است

ناشي از منابع طبيعي نياز به درآمد حاصل از کار را کم کرده      ) رانت(باالي درآمد غيرحاصل از کار از قبيل عوايد  

عالوه بر اين چون سرمايه گذاري انبوه در امور آموزش و . و خود بخود عرضه کار زنان را نيز کاهش ميدهد

 هاي اجتماعي ناظر به امر توزيع درآمد سطح تحصيل زنان را افزايش     پرورش بعلت درآمدهاي باالتر و ميثاق 

سطح باالفعل مشارکت زنان در نيروي کار هيچگونه تناسبي با ميزان بالقوه امکان مشارکت زنان اين       . داده است

به توسعه   کشورهائي که از لحاظ منابع غني نيستند ناچار به اتکاء شديدتر  " متقابال. منطقه در بازار کار ندارد

مبتني بر فعاليت هاي کارگربر شده اند و بنا بر اين به مشارکت زنان در اقتصاد بيشتر اتکاء يافتند و در نتيجه        

 .نرخ هاي مشارکت زنانشان در نيروي کار به توان بالقوه آنها نيز نزديک تر گرديد
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 ...حتي اگر عوامل مربوط به تقاضا نقش اساسي داشته باشند   

ر چه عوامل مربوط به تقاضا که ميتواند مشارکت زنان در نيروي کار را افزايش دهد در گزارش هاي                اگ

نخست : مورد امعان نظر قرار گرفته اما دوعامل در اينجا شايان توجه است " ديگر بانک جهاني  مشروحا

 در زمينه رشد ١٩٩٠هه عملکرد ضعيف منطقه در سال هاي د. بيکاري که بعنوان مهم ترين عامل مطرح ميباشد    

اقتصادي منجر به ايجاد امکان اشتغال براي تعداد کمي گرديده و اين به نوبه خود از جذب کليه افرادي که به     

کارفرمايان استخدام مردان را ترجيح ميدهند زيرا معتقدند که درآمد . بازار کار وارد ميشوند ممانعت بعمل ميآورد

در اين حال زنان ، آگاه از کاهش امکان استخدام از  . واده هايشان ميباشدمرد واجد اهميت بيشتري براي خان

همانگونه که ترس از ازدياد مشارکت زنان در نيروي کار بعنوان عامل تشديد بيکاري بايد . بازار کار کنار ميروند

کت زنان در از مغزها زدوده شود ، ايجاد فرصتهاي شغلي بيشتر پيش شرط الزم براي افزايش در ميزان مشار

 .نيروي کار ميباشد

 حاکي از   OECD)(آمار و ارقام مربوط به کشورهاي عضو سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه  

همبستگي منفي ضعيفي بين بيکاري و مشارکت زنان در نيروي کار ميباشد در صورتيکه ارقام مربوط به      

تري را بين بيکاري و مشارکت زنان در نيروي     کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا همبستگي منفي قوي   

 ).٤شکل (کار نشان ميدهد 

 

 ٤شکل 

 ٢٠٠٠ در سال OECDمشارکت نيروي کار زنان و بيکاري در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا و  
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 اين بدين معني است که در درازمدت ، اقتصاد سالمي که در بر گيرنده تعداد بيشتري از زنان در نيروي  

لذا چالش روبروي کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال . باشد از سطح اشتغال باالتري بهره مند خواهد بودکار 

آفريقا اين است که بجاي اينکه ايجاد اشتغال براي يک گروه از شهروندان موجب بيکاري گروه ديگري شود ،  

 . ادها و مهارتهاي آنان استفاده نمايندفرصتهاي شغلي را هم براي مردان و هم زنان توسعه داده و از تمام استعد

دومين عامل مهم مربوط به تقاضا با الگوي مسلط توسعه اقتصادي در منطقه پيوند دارد که آن نيز توام 

، کنترلهاي گسترده دولت ، سياستگذاري هاي ) دولتي(وجود بخش بزرگي از مشاغل در بخش عمومي : است با 

در اکثر کشورهاي منطقه زنان به مشارکت در . عيف سرمايه گذاري درون نگر در عرصه تجارت و فضاي ض

از دالئل اين رجحان تصوري است که حرفه هاي بخش دولتي     . اشتغال بخش عمومي تمايل شديد نشان ميدهند  

با اقدام (مانند تدريس و پرستاري برازنده زنانند و يا اين که بخش عمومي بيشتر جانب مساوات را رعايت ميکند 

و همچنين روش هاي مطلوبي در استخدام و تعيين   ) ت امکان اشتغال بيشتري را براي زنان فراهم ميکند مثب

دستمزد وجود دارد و شرائط کار در بخش عمومي از جمله وجود مزاياي مرخصي بارداري بهتر از شرائط 

در بسياري از بطور کلي با کوچک شدن سهم بخش عمومي در اشتغال . موجود در بخش هاي ديگر ميباشد

کشورهاي منطقه اين بخش در آينده اهميت گذشته خود را بعنوان منبع فرصتهاي شغلي براي زنان از دست 

 .خواهد داد

بدين معني که دستمزدشان پائين و امکان  . بعکس در بخش خصوصي زنان مواجه با شرائط نامساعدي بوده اند

و تونس از اين قاعده مستثني ميباشند زيرا آنان توانسته اند      ا لبته دو کشور مراکش  . پيشرفتشان اندک بوده است

بافندگي و پوشاک را گسترش دهند و در افزايش مشارکت زنان از فرصت هاي     " صادرات کاالهاي صنعتي عمدتا  

بجز مراکش و تونس اکثر کشورهاي منطقه سياست هاي تجاري . شغلي بخش خصوصي تاحدي موفق باشند 

 .ه انددرون نگر را حفظ کرد

 

 . . . اعمال تبعيض رايج در بازار کار کمي ميزان مشارکت زنان را تبيين نميکند         ...
تجزيه و تحليل روش هاي رايج در اعمال تبعيض در بازار کار مانند اختالف در سطح دستمزدها بين زن    

ونه رفتار بطور کلي  و مرد و جداسازي مشاغل نشاني از وجود رفتار متفاوت در رابطه با زنان دارد ولي اينگ

باتجربه ساير مناطق جهان که از مشارکت به مراتب باالتري از ناحيه زنان در بازار کار برخوردارند مطابقت    

از همين قرار اينگونه تبعيض ها وجود تفاوت در توزيع سني نيروي کار زنان بين منطقه خاورميانه و   . ميکند

آمار بدست آمده از بررسي هاي خانوارهاي منطقه . نمايدشمال آفريقا و ساير مناطق جهان را روشن مي

خاورميانه و شمال آفريقا نشان ميدهد که اگر زنان تاهل اختيار کرده باشند احتمال کارنکردنشان به مراتب بيشتر    

بر عکس در مناطق ديگر جهان چنانچه زنان تاهل اختيار کنند  . است و وجود فرزند به ويژه مزيد برعلت ميشود

بنا بر اين عوامل رايج اعمال تبعيض بخودي خود        ) ٥شکل . (چه دار شوند امکان کار کردنشان بيشتر ميشود   و ب

 .عاجز از توجيه کمي ميزان مشارکت زنان در بازار کار ميباشند
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  ٥شکل 

  ميزان مشارکت زنان در نيروي کار برحسب سن در مناطق مختلف در حال توسعه

 

 

 

ل اجتماعي و اقتصادي کمي ميزان مشارکت زنان در نيروي کار را   ولي همگرائي عوام   . . . 

 توجيه ميکند    
ميزان مشارکت زنان در نيروي کار در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا منعکس کننده يک رشته قوانين و 

ر مقررات حاکم بر بازار رسمي کار و هنجارها و رويکردهاي اجتماعي است که ارزش چنداني براي کار زن د  

فهم چگونگي   . بيرون منزل قائل نيستند و از اين رو در برابر پيوستن او به نيروي کار موانعي ايجاد ميکنند 

تعامل و اثرگذاري هاي اين عوامل بر عرضه نيروي کار زنان نيازمند بررسي چگونگي فرآيند تصميم گيري در     

 پويائي هاي جنسيت در درون خانوار توسط     در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا نقش ها و . درون خانواده است

 : عنصر دارد  ٤يک الگوي سنتي جنسيت شکل ميگيرند که   

مرکزيت خانواده ، نه فرد ، بعنوان واحد اصلي جامعه که در آن مردان و زنان داراي نقش هاي مکملند   -١

 .زن و مرد به نهاد خانواده بعنوان يک موهبت فرهنگي مينگرند   . نه برابر 

 .عيت مرد بعنوا ن نان آور منحصر به فرد خانواده  تصديق موق -٢

وجود يک قانون بنيادين نجابت که شرافت و شأن خانواده را متکي به آبروي زنانش ميکند و قائل به             -٣

 .برقراري محدوديت در تعامل و ارتباط بين زن و مرد است

 .شي ميشودوجود يک نابرابري در توازن قدرت در عرصه خصوصي که از قوانين خانواده نا   -٤



 ١١

ازدواج ميکنند ، مهمترين اداي سهمشان به خانواده و  ) زود(زنان : اساس الگوي مورد بحث اين است که 

جامعه بعنوان مديره منزل و مادر است ، مردان سران خانوارند و مشاغلي اختيار ميکنند که آنان را در تأمين   

ي متکي به مردانند و مسئوليت مرد و تأمين معاش   گذران و معيشت خانواده ياري دهد ، زنان براي هزينه زندگ

 .همسر و خانواده اش نظارت و کنترل او را بر ارتباطات همسرش در عرصه عمومي توجيه ميکند   

عليه زنان اعمال تبعيض   "  قوانين کار اکثر کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا نه تنها صريحا   

قوانين کار همچنين   .  در مقابل کار برابر دستمزد برابر دريافت دارند  نميکند بلکه تصريح دارد که زنان بايد  

متضمن مزاياي سخاوتمندانه اي به صورت مرخصي بارداري براي زنان و حمايتشان در برابر خاتمه خدمت در   

ار همين مقررات نياز زنان را به خدمات مراقبت از کودکانشان در ساعات ک. صورت ازدواج  يا بارداري ميباشند

ليکن مزاياي مقرر در اين قوانين بعلت ضعف در ضمانت اجرا و فقدان چاره حقوقي يا   . به رسميت ميشناسد

غيرقابل حصول ميباشد و همانطور که ذکر شد شکل هاي ظريف ديگري   " توسل قانوني براي افراد ذينفع محتمال  

ک رشته مزاياي شغلي غيردستمزدي از اعمال تبعيض عليه زنان به وقوع ميپيوندد که باالجمله از طريق ي     

 .صورت ميگيرد

زن فقط در صورتي ميتواند اين   . مزاياي مالياتي و شغلي خانواده ها تنها از طريق مردان قابل وصول است

بيوه باشد يا بتواند ثابت کند که شوهرش کهنسال يا فاقد  (رئيس خانواده باشد " اقالم را دريافت کند که رسما

با توجه . کاهش ميدهد" رفتار متفاوت دستمزد زن را در برابر کار مشابه با يک مرد شديدااين ). صالحيت است

به اين که زنان بيشتر در بخش دولتي که اينگونه مزاياي غيردستمزدي را ارائه ميکند شاغل هستند و مردان      

ي غيردستمزدي فقط بيشتر در بخش خصوصي که فاقد چنين مزايائي است مشغول به کارند بهره مندي از مزايا 

در اين هنگام که منطقه خاورميانه و شمال    . از مجراي مرد سبب کاهش حمايت از خانواده ميشود نه افزايش آن 

آفريقا در آستانه دگرگوني هاي اقتصادي قابل توجه قرار گرفته ادامه اين وضعيت، نابسامانيها ، ترديدها و هزينه     

 .اهد کردهاي بسياري را به خانواده ها تحميل خو

بعالوه يک رشته مقررات مبتني بر جنسيت شامل محدوديت هائي در پيوند با نوع و ساعات کار و الزامات        

. مربوط به اجازه شوهر براي کار و يا مسافرت ، از قابليت انعطاف و يا آزادي عمل زنان بعنوان کارگر ميکاهد      

. زنان گردد و رقابت را در بازار کار محدود کند  اين مقررات ممکن است سبب انصراف کارفرمايان از استخدام     

همچنين ممکن است باعث محدوديت توانمندي يک کشور در بازارهاي بين المللي به ويژه در عرصه هاي نويني      

مانند صنايع فن آوري اطالعات و مخابرات و همچنين خدماتي که حضور بيست و چهار ساعته کارکنان را ايجاب  

 .ميکند ، شود

ايت رفتار متفاوت قانون خانواده نسبت به مرد و زن سبب محروميت زنان از مشارکت در نيروي کار     در نه

حق يکجانبه مرد براي طالق همسرش و تعهد حقوقي زن به اطاعت از شوهرش ميتواند مانع مضاعفي   . ميشود 

ر به از دست رفتن هزينه  ميتواند منج " سرپيچي زن از شوهر قانونا . در برابر ورود زنان به نيروي کار گردد 

بنا بر اين تعامل زن با جهان بيرون از     . تفويض حضانت کودکان به شوهر شود " معاش وي ، طالق او و معموال  



 ١٢

کشور مغرب در نظر دارد .  منزل بدون رضايت شوهر ميتوانذ متضمن خطرات قابل مالحظه اي براي وي باشد

 .د و بدينوسيله برابري جنسيتي بيشتري را تضمين نمايد بعمل آور) مدونه(اصالحاتي در قوانين خانواده  

هدف از وضع قسمت اعظم اين قوانين حفظ خانواده ها از راه تعيين مسئوليت هاي واضح وروشن           " طبعا

براي تأمين مخارج بوده است ولي مسئوليت شوهر براي تأمين معاش خانواده اش مستلزم شناخت حقوق ، 

ي او هست که بوسيله يک سلسله قوانين ، سياستگذاري ها و نهادها مستحکم و       اقتدار و قدرت هائي نيز برا

حتي اگر شوهر مخارج زندگي خانواده را بطور کامل متقبل نشود و يا نتواند تقبل کند و زن       . تقويت شده است

 از لحاظ در نتيجه زنان. قسمت عمده اي از درآمد خانوار را تامين کند ، شوهر هنوز داراي آن حقوق ميباشد 

مالي ، حقوقي و اجتماعي متکي به مردان ميشوند و اجتماع نه تنها از آنان از لحاظ حقوقي حمايت نميکند بلکه     

 .سهم آنان به خانواده را نيز نمي شناسد

امروزه عوامل اقتصادي و غيراقتصادي که توانمندي زنان را در ورود به نيروي کار و تقاضا را براي زنان  

معدودند  .  يع و خدمات تحت تأثير قرار ميدهد ديگر با واقعيات اقتصادي منطقه همخواني ندارد    کارگر در صنا

اکنون    . خانواده هائي که به قدر کفايت توان مالي داشته باشند تا بتوانند با يک درآمد بگونه اي مرفه زندگي کنند       

و آزادي عمل بيشتر ميباشند تا بتوانند  زنان براي بحد اکثر رساندن بهزيستي و رفاه خانواده نيازمند انعطاف 

الگو و اصول سنتي جنسيت شناخت اين        . نقش خود را بعنوان مادران ، همسران ، کارگران و شهروندان ايفا کنند    

 .واقعيت را محدود ميکند

 

 برنامه جديد براي برابري هاي جنسيتي 
در کانون هاي خانوادگي کوچکتر که   اينان . زنان و مردان نسل حاضر با پدران و مادران خود فرق دارند

اين نسل درصدد دستيابي به قواعد    . متضمن نابرابري هاي جنسيتي کمتري است پرورش يافته اند  " احتماال

دگرگوني در چهره جمعيت در . متفاوتي براي بازي زندگي و نابرابري در عرصه عمومي و قلمرو خصوصي است   

تي که در بيشتر نقاط جهان غرب پيامد خواسته ها و نظرگاههاي نسل  منطقه خاورميانه و شمال آفريقا با تحوال

در مغرب زمين آنچه که سبب تغيير   . برآمده از موج زاد و ولد پس از جنگ جهاني دوم حاصل شد تفاوتي ندارد 

الگوي مبتني بر مرد بعنوان نان آور و پذيرش تبعيض در دستمزد و شغل گرديد موج زنان و مرداني بود که           

م به چالش با جايگاه نابرابر زنان و ساير گروههاي صدمه ديده در جامعه و نهادهائي شدند که تبعيضات ياد    مصم

در اين مقوله بايد توجه داشت که مبارزات براي برابري جنسيتي بدون پشتيباني و   . شده را تداوم ميبخشند

 . موفقيت نمي يافت و پيشرفت نمي کرد  " همکاري مردان احتماال

 

 . . . .ايد کرد  چه ب
در قلمرو سياستگذاري اقتصادي بايد برنامه جديدي در پيوند با جنسيت تحت دو اصل مرتبط يعني بهينه سازي و         

رعايت انصاف در جامعه و اقتصاد دنبال گردد که هدف آن تقويت امکان دسترسي فزاينده زنان به فرصت ها و   

 ).٦شکل  (امنيت اقتصادي باشد 
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بري جنسيت ميتواند از طريق پشتيباني دو ستون اساسي در يک حکومت خوب و مطلوب که  در اين چارچوب برا

اول شمول و بحساب آوردن زنان در تصميم گيري جهت ايجاد يک فضاي آکنده از مساوات براي : عبارتند از 

أمين جوانب    استيفاي حقوق اقتصادي و اجتماعي آنان و دوم مسئوليت و يا پاسخگوئي افزون تر نهادها براي ت       

برابري جنسيت با حکومت مطلوب اجين بوده و آن متضمن احترام به   " نهايتا. انصاف و برابري حاصل گردد

 .حقوق و بحساب آوردن نيازهاي همگان ميباشد 

 

 ٦شکل 

 قلمرو سياستگذاري اقتصادي براي حمايت از برنامه جديد منطقه در پيوند با جنسيت 

 

 

 :تمل بر چهارخط مشي کلي براي حل مسئله جنسيت ميباشد  برنامه جديد براي جنسيت مش

تجديد نظر در فضاي قانونگذاري بيشتر کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به منظور همتراز   •

کردن مقررات حقوقي با اصل برابري حقوق شناخته شده در قوانين اساسي ، مانند برابري در  

 .شهروندي و حق اشتغال

چون زنان بيش از مردان    . اختار براي آسان سازي مشارکت زنان در عرصه عمومي ايجاد يک زيرس •

در اثر فضاي فيزيکي نزديک خود دچار مشکل ميشوند سرمايه گذاري در زيرساختار هاي متداول از 

قبيل ترابري ، آب و مخابرات ميتواند افق دسترسي زنان را بسيار گسترش دهد همانگونه که توسعه   

 مثل وجود مهد کودک ميتواند براي زنان فرصتي فراهم آورد که مسئوليت هاي شغلي و        خدمات بازار

 .خانوادگي خود را به آساني ايفا نمايند

بذل توجه مستمر به آموزش و پرورش بويژه در زمينه هايئ که بزنان مهارت هاي بهتري را در پيوند   •

نطقه خاورميانه و شمال آفريقا نيز با مشکل هرچند در اين مقوله مردان م. با بازار کار ارائه ميکنند
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مشابهي روبرو هستند ، چالش زنان مضاعف است و اين به سبب ازدواج زودهنگام و باروري ميباشد 

 .که اشتغال را متوقف و از باال رفتن مهارت ها جلوگيري ميکند 

 و لزوم اتکاي اقتصاد     اصالح قوانين و مقررات کار به منظور همترازي آن با الگوي نوين توسعه منطقه       •

شماري از مقررات بازار کار هزينه هاي . بر فعاليت هاي بخش خصوصي براي ايجاد فرصت هاي شغلي

اشتغال زنان را در هم سنجي با مردان افزايش ميدهد و تبديل به عامل بازدارنده اي از نقطه نظر      

 .کارفرمايان بخش خصوصي ميگردند 

 

  کار باشد و چه کسي بايد متصدي اين    . . . 
عرصه عمومي قلمرو اقتدار، نفوذ و حمايت است که از ديرباز اختصاص به مردان داشته و هرگونه  

صحبت در زمينه برابري جنسيت به منزله تجاوز از ناحيه زنان و ادعائي براي سهيم شدن د ر قدرت و   

ه نظام اجتماعي و از بين    چنين پديده اي ميتواند به آساني يک نوع تهديد نسبت ب   . کنترل شناخته ميشود

با اين همه برابري جنسيت امري است مهم براي بهسازي رشد . بردن ساختار موجود قدرت تلقي شود

 .اقتصادي ، ايجاد اشتغال و باالخره کاهش فقر 

در اين رهگذر دو  . دگرگوني ميبايستي از باال رهبري شود ولي مورد پشتيباني اقشار و افراد نيز باشد     

تا زمانيکه شمار کالني از   . ي يکي فعاليت سازمان هاي زنان و ديگر اقدامات دولت موثر ميباشند    عامل اساس

زنان باور نکنند که براي استيفاي حقوقشان بايد خود فعاليت نمايند موضوع برابري جنسيت امري نظري  

زنان بايد در . ايفا نمايند  دولت ها نيز بايد نقش فعالي در ترويج و پيشبرد برابري جنسيتي . باقي خواهد ماند

صحنه سياسي فعال تر شوند زيرا افزايش مشارکت زنان در فراگرد سياسي نقشي اساسي در بوجود آوردن 

الگوي سنتي جنسيت نه تنها در قوانين موجود بلکه در مشارکت . دگرگوني در عرصه عمومي بازي ميکند

ري عمومي مشاهده ميشود و اگر چه بسياري  اندک زنان در شئون زندگي سياسي و تمام سطوح تصميم گي      

از کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا از طريق قوانين اساسي و ساير قوانين خود به زنان بعنوان        

شهروند صاحب رأي حقوق برابر اعطا ميکند مشارکت زنان در امور سياسي و حکومتي به هيچ روي  

 .گسترده نيست

 مشارکت سياسي و انعکاس نظرات زنان موثر ميباشد از جمله برقراري  اقدامات گوناگون براي تقويت

البته   . سهميه يا شمار معيني از سمت ها در احزاب سياسي يا مجالس قانونگذاري ملي يا محلي براي زنان 

. چنين اقدامي هم سبب برانگيختن ستيز مخالفين خواهد شد و هم موجب تهيج و پشتيباني  جانبداران     

فداران مشارکت سياسي بيشتر زنان اين است که برقراري سهميه براي زنان عواملي را که سد      استدالل طر

راه زنان در داشتن سهم منصفانه اي از کرسي هاي سياسي است جبران ميکند و در حقيقت اين نحوه عمل         

عرصه مشارکت افزون تر زنان در . که يک نوع تبعيض مثبت است تجمل نيست بلکه امري ضروري ميباشد

سياسي ميتواند از راههاي ديگر مانند جامعه مدني ، جلب پشتيباني اقشار و افراد مردم ، اعمال عدم تمرکز   

 .، آموزش رموز رهبري و رسانه ها نيز صورت گيرد
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مشارکت زنان در فرآيند سياسي براي دگرگوني . رهبري توسط دولت همچنان واجد اهميت بسيار ميباشد

در پهنه   . تدريجي خواهد بود" نه و شمال آفريقا امري حياتي است ولي روند آن محتمالجوامع منطقه خاورميا

سياسي اين منطقه رويگرد تحول از پائين به باال کامياب نخواهد بود مگر اين که با رهبري و تعهد دولت نسبت         

 .به پيدايش فضائي متضمن برابري بيشتر در عرصه جنسيت توام باشد   

به خالف گذشته که .  راي اعطاي حقوق بيشتري به زنان جنبه حياتي داشته است تا بحال نقش دولت ب

سياستگذاري دولت براي پيشرفت منافع زنان ميتوانست از باال تصويب شود اصالحات مورد نياز ميبايستي با         

بدين   . مايد پاره اي از افراد و گروههاي ذينفع درستيز شود تا بتواند منافع بزرگ تري را براي جامعه تأمين ن 

ترتيب نقش رهبري از ناحيه قوه مجريه بايد از رويکرد صدور دستور براي دگرگوني اجتناب ورزيده و بسوي  

اگر اين رهيافت اختيار . ايجاد يک اراده سياسي گسترده براي اصالحات و ائتالف با نيروهاي ديگر حرکت کند 

 .تعجل خواهد بودنشود پايه تعلق مردم به اصالحات سست و موفقيت دولت مس 

توسل به ديگر کانون هاي داخلي قدرت و اقتدار از جمله مصادر مذهبي و عوامل تصميم گيري آن ، سازمان        

هاي جامعه مدني و رسانه ها از طريق مشارکت و گفت و شنود مشروعيت و مقبوليت اصالحات پيشنهادي را   

 تازه و بررسي برنامه اصالحات خواه در حضور  گفت و شنود آشکار و عمومي در مورد ابتکارات. نيرو ميبخشد

حصول اين امر بدون سرمايه . موافقين وخواه مخالفين ، مردم را براي دگرگوني هاي ناآشنا آماده ميسازد  

 نهادهائي که در کار تدوين برنامه پيشبرد برابري –گذاري در نهادهاي ذيربط و تقويت آنها امکان پذير نيست 

 . تحقيقات سنجيده و اطالع رساني کارآمد باشندجنسيت از راه انجام

سرمايه گذاري ها در . افق جنسيت در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا روز به روز روشن تر ميشود

زمينه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان اثرات خود را در ارتقاء موقعيت و توانمندي زنان منطقه نشان      

در اين  . ولي کوشش هاي افزونتري بايد مبذول گردد. ده گسترش خواهد يافتميدهند و اين اثرات ظرف دهه آين 

هنگام که منطقه سياست گذاري هاي توسعه خود را در تأمين فرصت هاي بهتري براي جوانانش مورد تجديد  

برآمدن از . نظر قرار ميدهد ، ميبايستي مسائل مربوط به جنسيت را نيز بعنوان بخشي از راه حل منظور کند      

بنا بر اين راه . عهده اين مسائل و جستن راه حل بگونه اي کارساز و پايدار اراده و جوهره سياسي ميطلبد 

اما اگر نظر بر اين است که خانواده هاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا از تمامي منابع   . درازي در پيش است 

 . ز گرددموجود براي رشد اقتصادي برخوردار شوند سفر بايد ازامروز آغا

 

 

 

 

 

 

 


