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عدالت جنسیتی و توسعه پایدار انسانی

مقدمه
در حالی که یکی از عرصههای رقابت جهانی افزایش حضور جدی زنان در میادین اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی است ،در جامعه
ایرانی مشارکت زنان در توسعه به عنوان عامالن و ذینفعان ،همچنان از مباحث چالش برانگیز است .این چاالش باه مفهاو -
سازی ،شاخصسازی و سنجش مفاهیمی که وضعیت زنان را مورد ارزیابی قرار میدهد و همچنین به سیاست گذاری و برنامه-
ریزی برای ارتقاء وضعیت زنان کشیده میشود.
جامعه جهانی مفهو «برابری جنسیتی »2را مورد تأکید قرار میدهد .در اسناد بینالمللی و رویه نهادهای حقوق بشاری بار
مقابله با نابرابری جنسیتی با هدف تحقق برابری جنسیتی در تما شئون فردی ،خانوادگی و اجتماعی میان زنان و مردان تأکید
شده است ولی این رویکرد به طور کامل مورد پذیرش و قبول همه اعضای جامعه بینالمللی از جمله برخی دولتهای اساالمی
قرار نگرفته است .طی سالهای اخیر تالش قابل توجهی در جهت طرح و تبیین مفهو «عدالت جنسیتی» به عنوان جاایگزین
برابری جنسیتی صورت گرفته است .هیات ایرانی در اجالس پکن( ،)2991نیز برای اولین بار اعال نمود که مفهو عدالت را به
جای برابری به کار خواهد گرفت .این مفهو ازعدالت جنسیتی بر رفع تبعیضها تأکید دارد و وامادار اندیشاه و تفکار اساالمی
است که تساوی حقوق زن و مرد را پذیرا اما تشابه آن را مردود میداند.
درصورتی که بخواهیم تعریفی اولیه از عدالت جنسیتی ارائه دهیم میتوانیم آن را ذیل مفهو عدالت اجتماعی قارار هایم.
عدالت به معنای دادگری ،گذاشتن پایه احقاق حق بر مساوات در مقابل قانون و احترا به حقوق افراد مطرح شده است و عمال
عادالنه عملی است که هرکس را در هر مرتبه ای که شایسته اوست ،حفظ کند .مفهو جنسیت 2نیزبه نقشهای اجتماعی برای
زنان و مردان داللت دارد .با جمع دو عبارت عدالت و جنسیت میتوان نتیجه گرفت که معنای «عدالت جنسیتی»یعنی دادگری
و انصاف برقرار کردن در مورد تما ابعاد نقشهای اجتماعیای که در طول زمان به زنان و مردان داده میشود.
جامعه جهانی با توجه به رویکرد برابری جنسیتی ،شاخصهایی را به منظور سنجش وضعیت زنان در عرصههاای مختلاف،
ارائه و در بین کشورهای جهان مورد سنجش هر ساله قرار میدهد ،اما به نظر میرسد تعریف ،شاخصسازی و سنجش مفهاو
عدالت جنسیتی مورد تأکید دول اسالمی به دلیل سوء برداشت و سوء تفاهمی که ازمفهو جنس و جنسیت و به تباع آن یکای
پنداشتن برابری جنسی با برابری جنسیتی در این کشورها وجود دارد ،همچنان دشواریهای نظری و عملی بسیاری را پیش رو
دارد که موانعی را برای سیاستگذاری و برنامهریزی برای ارتقاء جایگاه زنان فراهم میسازد.
به نظر میرسد آگاهی به چند مسئله در شفافسازی موقعیت دشوار سیاستگذاری جنسیتی در ایران الز وضروری اسات.
نخست این که مبتنی بر رویکرد برابری جنسیتی و شاخصهای جنسایتی باینالمللای ،ایاران در باین کشاورهای جهاان چاه

2 Gender equality
2 gender
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جایگاهی دارد؟ اهمیت این مسئله که در بخش اول گزارش پیشرو به آن پرداخته شده است ،از ان رو است کاه خاواه نااخواه
یکی از معیارهای ارزیابی وضعیت زنان ایرانی در سطح جوامع بینالمللی همین شاخصهای فراگیر است.
دومین مسئله این است که مطالبات و انتظارات زنان ایرانی و دغدغه آنان معطوف به چه مسائل و مشکالتی است؟ با توجه
به این که سیاستگذاری و برنامه ریزی بدون شناخت جامعه هدف مقدور و میسر نیست ،در بخش دو این گزارش به طرح این
مسئله با توجه به نتایج تحقیق میدانی «مسائل زنان و مطالبات آنان از دولت و نهادهای مسئول» مبادرت شده است.
سومین و مهمترین مسئله این است که چه تعاریف و تعابیری از عدالت جنسیتی در آراء و اندیشه متفکران دینی ،و صاحب-
نظران دانشگاهی ،وجود دارد و چه برداشتی از عدالت جنسیتی قابلیت پذیرش ،سنجش ،و برنامهریزی آتی را دارد ،معطوف باه
نیاز جامعه هدف است و با کمترین تنش قابلیت اجرا را خواهد داشت؟ این مسئله در قسمت سو گزارش مورد بحث قرار می-
گیرد.
و در نهایت چهارمین مسئله این است که رویکرد عدالت جنسیتی به عنوان محور سیاستگذاری جنسیتی جدید چه پیوندی
با سیاستگذاریهای جنسیتی گذشته در کشور خواهد داشت.
شاخصهای جنسیتی در اسناد بینالمللی و وضعیت ایران با توجه به رویکرد بینالمللی
رویکرد برابری فرصتها ،بارها در اسناد و برنامههای بینالمللی مورد تایید قرار گرفته است .به طور مثال بخشی از سند دساتور
کار توسعه پایدار پس از  2121که با عنوان  SDGاز آن نا برده می شود نیز به بحث برابری جنسیتی اختصاص دارد .در این
سند کشورهای عضو متعهد شدند تا سال  2121به ایجاد یک فرآیند بین الادولی فراگیار ،شافاف و بااز بارای تماا ذینفعاان
درخصوص اهداف توسعه پایدار با رویکرد گسترش و بسط اهداف جهانی توسعه پایدار ،توافق شده توسط مجمع عمومی سازمان
ملل متحد ،اقدا نمایند .آرمان پنجم از آرمانهای هفدهگانه این سند به «تامین برابری جنسیتی و توانمند کردن هماه زناان و
دختران» اشاره دارد 3،و اهداف ذیل را مورد تاکید قرار میدهد:
 پایان دادن به تما اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه جا
 از بین بردن ت ما اشکال خشونت علیه زنان و دختران در عرصه عمومی و خصوصی ،شامل قاچااق انساان ،خشاونت
جنسی و انواع دیگر سوء استفاده
 از بین بردن تما رفتارهای آسیب زننده ،مانند ازدواج زودرس کودکان و ازدواج اجباری و ختنه زنان
 شناسایی و ارزشگذاری کار بدون مزد و خانگی از طریق فراهم آوردن خدمات عمومی و زیرسااختها و سیاساتهاای
حمایت اجتماعی ،و ترویج مسئولیت مشترک در داخل خانوار و خانواده

3http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/mdg_goals/post-2121-development-agenda.html
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 تضمین مشارکت کامل و موثر زنان و فرصت های برابر برای رهبری در تما سطوح تصمیم گیری در زندگی سیاسی،
اقتصادی و مدنی.
 اطمینان از دسترسی جهانی به سالمت جنسی و باروری و حقوق باروری در راستای برناماه عمال  ICPDو برناماه
عمل پکن با انجا
 oاصالحات برای حقوق برابر زنان در دسترسی به منابع اقتصادی ،همچنین دسترسی به مالکیت و کنتارل بار
زمین و اشکال دیگر مالکیت ،خدمات مالی ،ارث ،و منابع طبیعی بر مبنای حقوق ملی
 oافزایش استفاده از تکنولوژی ها ،به خصوص  ،ICTبرای توانمندسازی زنان و
 oاتخاذ و تقویت سیاستهای موثر و قوانین قابل اجرا بارای تارویج براباری جنسایتی و توانمندساازی زناان و
دختران در همه سطوح
شاخص های متعددی نیز در زمینه برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در سطح بینالمللی تدوین شده است که شامل شاخص
توسعه مرتبط با جنسیت) ،4(GDIشاخص توانمند سازی جنسیتی) ،1(GEIشاخص شکاف جنسیت) ،(6GGIشاخص فرصت
اقتصادی زنان) ،7(WEOIشاخص برابری جنسیتی) 8(GEIو شاخص نابرابری جنسیتی ) 9(GIIمی باشاند .از آن جاا کاه
بحث در مورد تکتک شاخصهای مزبور در این مج ال ضرورت چندانی ندارد ،صرفاً به منظاور نشاان دادن جایگااه ایاران در
شاخصهای جنسیتی جهانی به اجمال شاخص نابرابری جنسیتی سال  2121با توجه به گزارش توسعه انسانی ساازمان ملال و
همچنین شاخص شکاف جنسیتی سال  2124مجمع جهانی اقتصاد بررسی شده است.
شاخص نابرابری جنسیتی ،محرومیت زنان را در سه بعاد سالمت(بهداشات بااروری) ،توانمندساازی و باازار کاار ،مانعکس
میسازد و تفسیر آن ،درصد خسارت وارد به توسعهانسانی بالقوه بهدلیل نابرابری جنسیتی در ابعادِ مورد سنجش است .دامنه این
شاخص بین ( 1برابری زنان و مردان) تا ( 2محرو تر بودن زنان در همه ابعاد مورد سنجش) ،قابل تغییر است و بنابراین شاخص
نابرابری جنسیتی بزرگتر نشاندهنده دستاوردهای کمتر است .بر اساس گزارش سال  2121توسعه انساانی ،میاانگین شااخص
نابرابری جنسیتی جهان در سال ،2124دربین  211کشورجهان  1/449میباشد .ایران در شاخص توسعه انسانی بین 288کشور،
رتبه  ،69و در شاخص نابرابری جنسیتی بین 211کشور ،رتبه  224را داراست .میزان شاخص نابرابری جنسیتی ایران 1/121 ،و
بدین معناست که خسارت وارد به توسعه انسانی بالقوه از جانب نابرابری جنسیتی در  3حوزه سالمت ،بازار کاار و توانمندساازی
4Gender Development Index
1Gender Empowerment Index
6Gender Gap Index
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به درصد قابل توجه  12/1میرسد .در تقسیمبندی چهارگانه سطوح توسعه انسانی ،ایران در رده کشورهای دارای سطح توساعه
انسانی باال قرار دارد ،اما میزان شاخص نابرابری جنسیتی ایران نه تنها در مقایسه با ایان گاروه ( ،)1/321بلکاه از گاروه دارای
توسعه انسانی متوسط( )1/116نیز بیشتر است .در بین  29کشور منطقه ،ایاران ناه تنهاا از برخای از کشاورهای حاوزه خلایج
فارس(امارات ،کویت ،بحرین ،عمان و عربستان) ،بلکه از همسایگان شمالی(ارمنستان ،آذربایجان ،ترکیه) ،و کشورهای تاونس،
لیبی ،الجزایر ،و لبنان نیز میزان باالتری از شاخص نابرابری جنسیتی را نشان میدهاد و صارفاً از کشاورهای قطار ،پاکساتان،
عراق ،عربستان ،سوریه ،افغانستان و یمن وضعیت مطلوبتری دارد.
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مجمع جهانی اقتصاد نیز 22از سال 2116تا کنون به ارائه گزارش شاخص شکاف جنسیتی جهانی پرداخته است .این شاخص،
فاصله بین مردان و زنان را در چهار بعد اساسی سالمت ،آموزش ،مشارکت اقتصادی و مشارکت در قدرت سیاسی مطرح میکند
و در حقیقت چارچوبی برای سنجش میزان نابرابری براساس جنسیت و تحوالت آن در طول زمان بشامار مایآیاد .مبتنای بار
گزارش سال  ، 2121ایران با رفع  18درصد از شکاف جنسیتی در ابعاد مورد سنجش در بین  241کشور حائز رتباه  242مای-
باشد.
باتوجه به جدول  ،2مشخص است که در گزارش سالهای  2116تا  2121رفع شکاف جنسیتی درایران بین حاداقل  18تاا
حداکثر  61درصد در نوسان بوده است .در ایران رفع شکاف جنسیتی در موضوع مشارکت اقتصادی(حداکثر  44/4درصد) و رفع
شکاف جنسیتی مشارکت در قدرت سیاسی(حداکثر  3/7درصد) در پایینترین سطوح باقی مانده است و در تما این دوره زمانی
کمتر از میانگین جهانی است .اگر چه در گزارش سال  2116تا  2121حداقل  97درصد شکاف جنسیتی در حوزه سالمت و 91
درصد شکاف جنسیتی در آموزش رفع گردیده و در این دو بعد از میانگین جهانی وضعیتی بهتر را شاهدیم ،اما افت رتبه ایران را
می توان در هر چهار بعد مورد سنجش مشاهده کرد که صرفاً به افزایش تعداد کشورهای مورد بررسای مرباون نمایشاود 22.در
مجموع تغییرات شاخص شکاف جنسیتی طی سالهای  -2116تا  2121فاقد روندی ثابت است و نوعی عقبگرد یاا حاداقل
ایستایی از حدوداً میانه دهه گذشته در کاهش نابرابریهای جنسیتی مشاهده میشود.
الز به ذکر است در سایر شاخصهای جنسیتی بینالمللی ،نیز تصویری مشابه از وضعیت نامطلوب زنان ایرانای باه چشام
میخورد که شایسته وجهه منطقهای و جهانی ایران نمیباشد.

21 United Nations Development Programme, 2121; Human Development Report 2121: Work for Human Development
22World Economic Forum
22گزارش شکاف جنسیتی سالهای  2116تا  2124مجمع جهانی اقتصاد.World Economic Forum ،
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جدول شماره  -1روند تغییرات ابعاد چهارگانه شاخص شکاف جنسیتی ایران از  ۶۰۰۲تا ۶۰12
گزارش

ارزش
GGI

2116
2117
2118
2119
2121
2122
2122
2123
2124
2121

1/181
1/191
1/612
1/183
1/193
1/189
1/193
1/193
1/182
1/181

سال13

مشارکت اقتصادی

رتبه تعداد
 GGIکشورها

218
228
226
228
223
221
227
231
237
242

221
228
231
234
234
231
231
236
242
241

ارزش

1/319
1/391
1/449
1/377
1/426
1/444
1/422
1/316
1/318
1/317

میانگین
جهانی

1/196
1/177
1/187
1/194
1/191
1/188
1/199
1/199
1/199
1/192

آموزش
رتبه

ارزش

223
223
228
232
221
221
231
231
239
242

1/914
1/918
1/961
1/964
1/919
1/912
1/913
1/972
1/912
1/914

میانگین
جهانی

1/939
1/926
1/929
1/931
1/929
1/931
1/932
1/932
1/932
1/946

سالمت
رتبه

ارزش

81
91
92
96
96
211
212
98
214
216

1/978
1/978
1/978
1/978
1/972
1/972
1/972
1/972
1/974
1/972

میانگین
جهانی

1/973
1/918
1/918
1/961
1/911
1/916
1/916
1/916
1/916
1/917

مشارکت در قدرت سیاسی
رتبه

ارزش

12
18
61
63
83
81
87
87
89
99

1/132
1/132
1/127
1/127
1/127
1/127
1/131
1/134
1/121
1/137

میانگین
جهانی

1/238
1/242
1/263
1/269
1/279
1/281
1/291
1/291
1/291
1/231
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مطالبات و انتظارات زنان و جامعه ایرانی
با توجه به لزو شناخت مطالبات و انتظارات جامعه هدف به منظور سیاستگذاری و برنامهریزی ،در این بخش به طرح بخشای
از نتایج تحقیق میدانی که در سال  2394با حمایت معاونت امور زنان و خاانواده نهااد ریاسات جمهاوری انجاا شاده اسات،
میپردازیم:
از دیدگاه زنان در سطح عا  ،موضوعات تبعیض و نابرابری( ،)%27بیکاری و مساله اشتغال( ،)%22امنیت اجتماعی( )%22عمده
ترین مشکالت زنان ایران هستنند .نداشتن آزادی و حق انتخااب( ،)%26نداشاتن منزلات اجتمااعی( ،)%24فقار و محرومیات
اقتصادی ( )%24و پوشش ( )%21در رتبه های بعدی قرار دارند .نمودار 2مشکالت زنان مورد مطالعاه در هشات اساتان نموناه
کشور را نشان میدهد.
در پاسخ به این پرسش که آیا خود شما یا کسی از افراد خانواده با مشکالتی که در باال ذکر شد ،مواجه شدهاناد ،ماوارد زیار از
اولویت برخوردار بودهاند :بیکاری و مساله اشتغال( ،)%29تبعیض و ناابرابری( ،)%21امنیات اجتمااعی( ،)%21فقار و محرومیات
اقتصادی( ،)%21نداشتن آزادی و حق انتخاب( ،)%9پوشش و حجاب اجباری( )%7و خشونت و بدرفتاری علیه زنان(.)%7
وقتی موضوع در سطح تجربههای عینی و ملموس و مواجهه شخصی زنان با محرومیت ها مطرح میشود ،اصلیترین مشاکل
زنان «نداشتن آزادی و حق انتخاب» است .این مشکل در میانگین کل بین آن بخش از زنان که گفتاهاناد باا مشاکل مواجاه
هستند 26 ،درصد فراوانی دارد.

24

23گزارش شکاف جنسیتی سالهای  2116تا  2124مجمع جهانی اقتصاد,World Economic Forum ،
24گرانپایه( ،)2394طرح پژوهشی مسائل زنان و مطالبات آنان از دولت و نهادهای مسئول  ،تهران :معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری
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نمودار شماره  -1مشکالت زنان -نتیحه تحقیق میدانی با جامعه هدف زنان

در همین تحقیق ،اولویتها و انتظارات زنان از دولت آقای روحانی نیز به ترتیب عبارتند از :اقدا های اقتصادی ،اصالح قاوانین،
اقدا های فرهنگی ،تامین امنیت اجتماعی زنان ،دفاع از آزادیهای اجتماعی زناان ،اصاالح سااختار اجرایای ،ایجااد فضااهای
آموزشی و تفریحی و مقابله با آسیبهای اجتماعی.

21

در این بررسی نزدیک به نیمی از زنان ریشه مشکالت خود را فرهنگ و عرف جامعه اعال نماودهاناد .وجاه دیگاری از ریشاه
مشکالت در نظا قانونی و حقوقی موجود است .قوانین و نظا حقوقی که در واقع شکل مشروعیت یافته فرهنگ و عرف جاری
است ،نیز از جانب بخش دیگری از زنان به عنوان ریشه مشکالت قلمداد میشود.

21همان منبع
26همان منبع
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از موارد فوق به خوبی میتوان فهمید که موضوع تبعیض و نابرابری(اعم از حقاوقی ،قاانونی ،جنسایتی ،آموزشای ،شاغلی و در
آمدی) از دغدغههای اصلی زنان به شمار میرود ،همچنین میتوان پی بارد کاه گساترده نیازهاا و انتظاارات زناان از دولات و
سیاستگذاران فراتر از شاخصهای بینالمللی جنسیتی است و صرفاً به چهار بعد مشارکت اقتصادی ،سالمت ،آموزش و مشارکت
در قدرت سیاسی معطوف نمیشود بلکه معطوف به نظا حقوقی ،و فرهنگی نیز میگردد .همچنین با توجه باه پررناگ باودن
مسئله اشتغال در یافتههای تحقیق حاضر بیگمان چالش اصلی در برقراری عدالت جنسیتی نه در حوزه آموزش و یاا ساالمت
بلکه در عرصه مشارکت اقتصادی رخ نموده و مینماید.
دشواری تعریف عدالت جنسیتی
هم چنان که در مقدمه بحث مطرح شد ،ایران به عنوان یک کشور اسالمی مفهو عدالت جنسیتی را به عنوان جایگزین مناسب
برابری جنسیتی مطرح کرده است .در فضای فرهنگی کشور بحث از عدالت جنسیتی در آراء متفکران دینای ،و صااحبنظاران
دانشگاهی مطرح است و طیفی از تعابیر متفاوت را دربرمیگیرد.
طیف آراء متفکران دینی در این مورد به هیچ وجه یکدست نیست .مسأله اصلی مورد مناقشه این است که آیا تفاوت در جنسیت
زن و مرد به گونهای است که منجر به تفاوت حقوقی میان این دو شود یا خیر؟ مرتضی مطهری از جمله متفکرانی است که به
این پرسش پاسخ آری میدهد .از نظر ایشان در اسال زن و مرد هر دو انسانند و از حقوق انسانی متساوی بهره مندند .اماا باه
این دلیل که یکی زن است و دیگری مرد ،در جهات زیادی مشابه یکدیگر نیستند .و همین تفاوت تکوینی یا طبیعای ایجااب
میکند از لحاظ بسیاری از حقوق و تکالیف و مجازات ها وضع مشابهی نداشته باشند .از نظر ایشان تساوی غیر از تشابه است.
تساوی ,برابری و امری کمی است و تشابه ،یکنواختی و مسئلهای کیفی .همچنان که ممکن است پدری ثروت خود( خانه ،ملک
مزروعی و  )...را از لحاظ ارزش کمی به تساوی میان فرزندان خود تقسیم کند اما نه باه طاور متشاابه ،اساال نیاز مبتنای بار
استعدادهای طبیعی متفاوت زن و مرد حقوق یکنواختی برای آنان قائل نشده ،هر چند هرگز امتیاز و ترجیحی برای مردان نسبت
به زنان نیز قائل نیست .در مجموع مبتنی بر نظر ایشان عدالت جنسیتی مبتنی بر اصل تساوی و ناه تشاابه حقاوق و تکاالیف
زنان و مردان است .در مقابل این رویکرد به عدالت جنسیتی ،روشنفکران دینی قرار دارند که اختالف میان زن و مرد را کاه در
شرع به اختالف حقوقی کشیده میشود ،اختالف طبیعی قلمداد نمیکنند ،بلکه حقوق متفاوت را مبتنی بار شارایط اجتمااعی و
فرهنگی میدانند.27.
صاحبنظران دانشگاهی نیز متأثر از فضای گفتمان علمی و آکادمیک جهانی در زمینه مباحث جنسیتی سه رویکرد کلی را پشت
سر گذاشتهاند :رویکرد اول زنان را جزو گروههای آسیبپذیر میداند و به دنبال فقرزدایی از زندگی زنان است .این رویکرد تأکید
دارد زنان باید به رفاه برسند تا بتوانند به نقش مادری و همسری خود بهتر بپردازند .رویکرد دو زنان را امکان و وسیلهای برای
تحقق اهداف جامعه میداند و معتقد است توجه به نقش تولیدکنندگی زناان باا افازایش مشاارکت اقتصاادی آنهاا ،باه رشاد
 27معصومه سادات حسنی،فصلنامه کتاب زنان ،شماره  23تفاوت های جنسیتی از دیدگاه اسال و فمینیسم
8
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اقتصادی کمک می کند .درواقع ،در این رویکرد بهبود وضعیت زنان وسیلهای برای رشد اقتصادی کشور اسات .رویکارد ساو ،
رویکرد عدالت جنسیتی یا استراتژی نهادگراست .بررسیها نشان دادند آسیبپذیر دانستن زنان ،آنها را از حقاوق انساانیشاان
محرو میکند و تأکید بر نقش اقتصادی ،زنان را به نیروی کار ارزان برای کارفرما تبدیل مینماید ،اما رویکرد عدالت جنسیتی
و استراتژی نهادگرا معتقد است باید زنان به عنوان عاملیت در توسعه و برخوردار از مواهب توساعه در نظار گرفتاه شاوند .ایان
رویکرد همزمان به نقش مادری ،نقش اقتصادی و نقش اجتماعی زنان توجه دارد و با حفظ حقاوق طبیعای زن و مارد و درک
تفاوتها و مکملبودن زن و مرد ،محور خود را بر رفع تبعیضهای جنسیتی قرار داده است.

28

م أموریت این رویکرد این است که بین کار و زندگی زنان توازن ایجاد کند تا زنان در شرایطی قارار نگیرناد کاه یکای از ایان
نقشها را قربانی نقش دیگر کنند .در این رویکرد ،تحول کلی در نهادها و هنجارها و قواعد حقوقی بارای رسایدن باه اهاداف
مدنظر است و بهبود وضعیت جامعه و خانواده در گرو بهبود وضعیت زنان است .همچنین اجرای طرحهای خااص بارای تاأمین
معاش زنان هدف نیست ،بلکه فراهمآوردن فضای اجتماعی قابلیتزا برای دسترسی زنان و مردان به فرصتها و امکانات مدنظر
است .اجرای این استراتژی ،مسئولیت همه نهادهای حقوقی و سازوکارهای جامعه است .در حقیقت نظا جامعی شامل باورهاا،
ارزشها و سازمانهای حقوقی باید درگیر مسایل زنان و خانواده شوند تا کاهش تبعیضها بهصورت نهادینه اتفاق بیفتد.

29

عدالت جنسیتی را می توان تعدیل عدالت اجتماعی در حوزه جنسیت دانست .به عبارت دیگر ،عدالت جنسیتی اشاره باه مبناایی
دارد که بر اساس آن ،منابع و امکانات به صورت غیرتبعیضآمیز میان زنان و مردان تقسیم میشوند .اصول،28 ،22 ،21،21 ،3
 ،29و  31از قانون اساسی به مفهو عدالت اجتماعی اشاره دارند که به طور یقین تحقق عدالت اجتماعی و زیربخش آن عدالت
جنسیتی نیز تحت لوای این اصول میبایست به عنوان یک راهبرد مهم مورد توجه قرار گیرد.
به منظور آن که مفهو عدالت جنسیتی بتواند به موضوع سیاستگذاری و برنامهریزی تبدیل شود نیاز به آن است کاه گساتره
این مفهو  ،و وجوه اشتراک ،افتراق ،و رابطه آن با مفهو برابری جنسیتی روشن شود .همچنین اگر چه رفع تبعیض بین زنان و
مردان به عنوان رکن اصلی عدالت جنسیتی مطرح است اما مجدداً مفهو تبعیض و گستره آن نیازمند تعریف و رفع ابها است.
تا زمانی که رابطه مفاهیم برابری جنسیتی و عدالت جنسیتی از لحاظ مفهومی و سنجش از یکدیگر تفکیک نگردناد ،عماال در
طرح مسائل جنسیتی به عنوان مفاهیمی مشابه و هم تراز تلقی میشوند .برای مثال عد همخوانی جدی در نرخ مشارکت زنان
و مردان در قدرت سیاسی را میباید به عنوان نوعی نابرابری جنسیتی ،بیعدالتی جنسیتی یا تبعیض جنسیتی لحاظ کرد؟
چالش دیگری که سیاست گذاری جنسیتی باا آن مواجاه اسات شناساایی محورهاای ماورد تأکیاد در سیاساتگاذاری اسات.
شاخصهای جنسیتی بینالمللی  4حوزه بهداشت وسالمت ،آموزش ،مشارکت اقتصادی و دستیابی به قدرت سیاسی را به دلیال
سهولت سنجش در سطح کشورهای جهان برمبنای نرخهای و آمارهای موجود مورد توجه قرار مایدهناد .وضاعیت ناامطلوب

28برداشت از گزارش«بررسی وضعیت زنان» ،2394 ،معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ،معاونت بررسی های راهبردی
29همان منبع
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ایران در شاخص های بین المللی جنسیتی بویژه در دو بعد مشارکت در قدرت سیاسی و مشارکت اقتصادی توجه سیاستگذاران
را به این ابعاد چهارگانه معطوف میسازد اما سیاستگذاری جنسیتی در سطح یک کشور محدود به این چهار محور نخواهد بود.
 محور بهداشت و سالمتسالمت زنان حاصل تاثیرگذاری جنسیت در بیماری و سالمت دانسته شده و تعریف آن دربرگیرناده دامناه وسایعی از مساایل
روانی و اجتماعی و زیستشناختی زنان میباشد 21.طی دو دهه اخیر با ارتقای شاخصهای توسعه ،ساخت و ترکیب جامعه ایران
پذیرای سطح نازل تری از زاد و ولد شده و باروری زنان بسیار کاهش یافته و همچنان با کاهش تدریجی همراه است .همچنین
میزان های مرگ و میر نیز سیرکاهندهای را داشته است.
مرور شاخصهای سالمت به خوبی نشان می دهد که وضعیت سالمت و بهداشت زنان در یک دهه گذشاته بهباود پیادا کارده
است و نسبت به سالمت زنان در کشورهای منطقه از وضعیت مناسبی برخوردار هستند.
در حوزه بهداشت شیوع سبک زندگی نامناسب مرتبط با سالمت مانند کمتحرکی ،تغذیه نامناسب ،استرس زیاد ،الگوهای کار و
فراغت ،اضطراب و غیره در بین زنان ،فقدان نقشه جامع سالمت مبتنی بر مستندات برای ارتقای سالمت زنان و کم توجهی به
آموزش های فراگیر رسمی بهداشت بلوغ و بهداشت جنسی خانواده و گسترش روزافزون رفتارهای پرخطر جنسی در بین زنان از
جمله مشکالت نیازمند سیاستگذاری جنسی تلقی میشود.
 محور مشارکت در فعالیت اقتصادیبا توجه به دشواریهای تأمین هزینههاى فزآینده زندگى بویژه در جامعه شهری ،ارتقاء سطح اطالعات مرد نسابت باه نحاوه
زندگى در سایر کشورها و تالش پدر و مادرها براى فراهم آوردن امکان آموزش بیشتر ،تغذیه بهتار و تاأمین زنادگى و آیناده
فرزندان ،اشتغال یک عضو خانواده براى تأمین نیازها و پاسخگویى به چنین انتظاراتى نمى تواند کافى باشد .بنابراین ایان بااور
که مردان تنها نانآوران خانواده باید باشند نه تنها فشار اقتصادى و روانى سنگینى بر مردان تحمیل مىکند و کمکى به ارتقااء
کیفیت زندگى خانواده نمىنماید ،بلکه دیگرامکان پذیر نیز نیست .همراه با این فشار اقتصادی بر خانواده به منظور اشتغال زنان،
شاهد تغییر در نگرش نسبت به کار بیرون از خانه زنان و موافقت بیش از پیش با آن هم در بین زنان و هم مردان هستیم.

22

با این وجود بر پایه داده های رسمی مرکز آمار ایران ،نرخ مشارکت اقتصادی زنان کشور در طی دهههای گذشته تغییر چندانی
نداشته و با افت و خیزهایی ،کمی کمتر یا بیشتر از  21درصد باقی مانده است 22.بیکاری زنان دانشآموخته نیز از وجوه برجسته
مشکالت زنان در دهههای اخیر است .طی سالهای  2371تا 2391میزان بیکاری مردان و زنان دانش آموخته با افزایش هماراه

 21احمدنیا،شیرین( ،)2394سالمت جسمی و بهداشت باروری زنان در ایران ،تهران :نشر نی
 22مقدمه گزارش وضعیت زنان در بازار کار( ،)2394معاونت بررسی های راهبردی امور زنان و خانواده خانواده
 22نداد قره خانی( )2394گزارش وضعیت زنان در بازار کار ،معاونت بررسی های راهبردی امور زنان و خانواده خانواده
01
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بوده ولی این افزایش برای زنان تحصیل کرده بیش از دو برابر مردان تحصیل کرده است .افزایش میزان بیکاری زنان با مدرک
کارشناسی و کارشناسی ارشد بیشتر از زنان با مدرک کاردانی و دکترا است.

23

در چنین شرایطی که هم آمارهای بینالمللی جنسیتی ،هم انتظارات جامعه زناان و هام مطالباات اقتصاادی خاانواده خواساتار
مشارکت اقتصادی بیشتر زنان است ،چالش سیاستگذاری جنسیتی در این عرصه ایجاد تعادل و توازن بین نقش خانوادگی زنان
و مشارکت اقتصادی آنان است تا نه نقش زنان در خانواده آنان را از پویایی اقتصادی بازدارد ،نه فعالیت اقتصادی بار مضااعفی
بر زنان تلقی شود و نه حضور زنان در فعالیت اقتصادی صرفاً نیروی کار ارزانی برای کارفرمایان فراهم سازد.
به منظور آن که اشتغال زنان منجر به کمرنگ شدن نقش مادری و همسری نگردد و یا به فشار ناشی از تعارض نقش در زنان
نیانجامد نیاز به وجود چارچوب قانونی برای ایجاد موازنه کار و خانواده برای تسهیل حضور زنان در جامعاه اسات کاه بایاد در
سیاستگذاری جنسیتی مورد توجه قرار گیرد.
همچنین سیاستگذاری جنسیتی نمیتواند بر تبعیض جنسیتی نسبت به زنان خانهدار چشمپوشی کند .در هیچ یک از دادههاا و
آمارهاى رسمى اثرى از اقتصاد منزل مانند غذا پختن و نظافت ویا نقش مراقبتى زنان از کودکاان و ساالمندان نیسات .تراباى
( )2372محاسبه کرده است که فعالیت طبخ غذا در منزل توسط زنان معادل  2148میلیارد ریال به قیمت هاى ثابت و حدود 21
درصد تولید ناخالص داخلى کشور در سال مذکور است .با توجه به این که سهم ارزش افزوده بخاش نفات در تولیاد ناخاالص
داخلى کشور در آن دوره حدود  21تا  29درصد بوده ،مىتوان عنوان کرد که سهم فعالیتهاى زنان در زمینه فقاط طابخ غاذا
کمتر از سهم نفت در کل اقتصاد نیست .24بنابراین به مکانیزمی برای ارزیابی اقتصادی و درک اهمیت آن در کاهش هزینههای
خانواده و اقتصاد غیرپولی نیاز است.
 محور آموزشبر اساس تعریف یونسکو ( )UNESCOنسبت دختران به پسران در هر مقطع تحصیلی ،شاخص عادالت جنسایتی را بدسات
میدهد که اگر برابر  1/97تا  2/13باشد نشان از عدالت جنسیتی آموزشی در جامعه دارد .بر اساس ایان شااخص در ایاران در
دوره ابتدایی عدالت جنسیتی محقق شده است اما در دوره راهنمایی این شاخص به حادود  1/71مایرساد کاه نشاان دهناده
بازماندن بیشتر دختران نسبت به پسران از تحصیل در این مقطع است .در دوره متوسطه این شااخص متعاادلتار مایشاود و
پیشدانشگاهی تنها مقطعی است که دختران بیشتر از پسران حضوردارند .بر این مبنا سیاستگذاری جنسیتی به منظور بهباود
این شاخص در مقطع راهنمایی الز به نظر میرسد.

23کاظمی پور ،شهال( ) 2394وضعیت حال و آینده نیروی کار و اشتغال ،مجموعه مقاالت دومین همایش ملی زنان ،اعتدال و توساعه ،تهاران :انتشاارات ساازمان
اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران
 24مقدمه گزارش وضعیت زنان در بازار کار( ،)2394معاونت بررسی های راهبردی امور زنان و خانواده خانواده
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همچنین یکی از چالشهایی که سیاست گذاری جنسیتی با آن مواجه است عد جذب زنان دارای تحصیالت دانشگاهی در بازار
کار است که در قسمت قبل نیز به آن اشاره شد .در واقع سیاست موفق گسترش کمی آموزش عاالی در ساال هاای گذشاته و
سخت کوشی دختران برای استفاده از تنها فرصت فراهم شده ،هم اکنون با نرخ بیکاری فزاینده در میان دختاران ،باه منبعای
برای ناپایداری روانشناختی و اجتماعی دختران جوان تبدیل شده و آموزش عالی نقش تعیین کننده خود را در تحرک اجتماعی و
ارتقاء پایگاه زنان در جامعه از دست داده است .21در چنین شرایطی شناخت عوامل دخیل در این وضعیت و بهباود ایان شارایط
همچنین شناسایی و ترویج آموزشهای مهارتی و فنی منطبق با نیاز بازار کار برای زنان الزمه عدالت جنسیتی تلقی میشود.
عالوه بر این هرچند به نظر میرسد در مجموع عدالت جنسیتی در کسب آموزش دچار مشکل جدی نیست اما در فرایند انتقال
دانش(کادر آموزشی تما وقت و پاره وقت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی) همچنان زنان در اقلیات هساتند .در فرایناد تولیاد
دانش نیز(مبتنی بر نتایج آمارگیری از واحدهای تحقیق و توسعه) وضعیت مشابهی را شاهدیم.
 محور مشارکت در فعالیت قدرت سیاسیدر مورد مشارکت زنان در قدرت سیاسی نیز شاهد تبعیض علیه زنان هستیم .جمهوری اساالمی از بادو تاسایس در چاارچوب
جمهوریت نظا  ،ساختار انتخاباتی را به رسمیت شناخته و به آرای مرد رجوع کرده است اما با وجود گذشت بیش از  31سال از
تشکیل اولین مجلس شورای اسالمی و ده دوره انتخابات،تعداد اندکی از کرسیهای پارلمان به زنان سپرده شدهاست .به گونه-
ای که این تعداد اندک هرگز قادر به نمایندگی نیمی از جمعیت کشور نبوده است .این در حالی است که همسایگان ما در ترکیه،
عراق ،پاکستان و افغانستان در وضعیتی به مراتب بهتر قرار دارند 26 .این وضعیت حاصل انفعال جامعه زنان نیسات .در تحقیاق
میدانی معاونت زنان و خانواده با عنوان مسایل و انتظارات زنان ایران ،به خوبی مشخص شد که  87درصد از زناان از جمعیات
نمونه ،نگرشی مثبت به مشارکت سیاسی زنان دارند .نگرشی که به معنای برخورداری از حق و توانایی مدیریت زنان در سطوح
عالی نظا تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور است .دگرگونی در نگرش زنان به مشارکت سیاسی را میتوان مقدمه فعالیت ها
و کنش های موثر آنان در فرایندهای سیاست ورزی در جامعه و مشارکت رسمی سیاسی ارزیابی کرد

27.

پیوند سیاستگذاری جدید جنسیتی با سیاستگذاریها و برنامههای توسعه پیشین
در زمینه برنامههای توسعه ،در ایران  1برنامه قبل و  1برنامه بعد از انقالب تدوین شده است و برآیناد اجارای ایان  21برناماه
آنچنان که باید و شاید در تحقق توسعه متوازن و عدالت اجتماعی موفق نبوده است .در حوزه زنان متأثر از وضعیت کلی جامعه،
رویکردهای متفاوت و حتی متناقضی در برنامههای  1ساله وجود داشته است.

 21نداد قره خانی ( )2394گزارش وضعیت زنان در بازار کار ،معاونت بررسی های راهبردی امور زنان و خانواده خانواده
26مقصودی ،مجتبی و سیمین حاجی پور( )2394مشارکت سیاسی زنان در فرایند تصمیم گیری پارلمانی با تاکید بر گفتمان اعتدال گرا ،مجموعه مقاالت دومین
همایش ملی زنان ،اعتدال و توسعه ،تهران :انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران
27گرانپایه( ،)2394طرح پژوهشی مسایل زنان ایران ،تهران :معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری
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اگر بپذیریم فضای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی کشور عرصه تقابل دو گفتمان اصولگرا و اصالحطلب اسات یکای از ماوارد
منازعه این دو گفتمان ،مسئله زن و خانواده بوده است که در برنامه سو و چهار توسعه منسوب باه گفتماان اصاالحطلاب و
برنامه پنجم توسعه منسوب به گفتمان اصولگرا خود را نشان داده است .گفتمان اصالحطلب مدعی ارائه قرائتی دموکراتیک از
اسال است و در حوزه توسعه جنسیتی ،تلفیقی از رویکردهای«توانمندسازی» و «جنسیت و توسعه» را نمایندگی میکناد .ایان
گفتمان بر اهمیت نقش مستقل زن در جامعه و خانواده تأکید دارد ،و حاشیهنشینی زنان از عرصههای اجتماعی بواسطه اهمیات
خانواده را پذیرا نیست .در مقابل گفتمان اصول گرا ،با رویکرد اجتهاد دینی ،مدعی قرائتی ناب از اسال است و رویکرد خانواده-
گرایی را در حوزه مسائل زنان و خانواده ،برگزیده است و بر اهمیت خانواده و ترسیم نقش زن باه عناوان عنصار کاانونی نهااد
خانواده تأکید دارد به گونهای که حضور و مشارکت سیاسی -اجتماعی زنان را در راستای نقش زن در خانواده و تحکیم خانواده
متصور میداند.

28

در گفتمان توسعه اصالحطلب« ،توانمندسازی» و «ارتقاء کیفیت زندگی» زنان و در گفتمان اصولگرا« ،توانمندسازی زناان
در حاشیه اصل تحکیم خانواده» و «فرهنگ عفاف و حجاب» دو محور اساسی برنامههای مرتبط با زنان را تشاکیل مایدهاد.
«اصالحات»« ،اشتغال»« ،آموزش» ،و «گسترش سازمان غیردولتی» محورهای فرعی توانمندسازی زنان را دربرمیگیرد که در
دو گفتمان رقیب تفاوتهای اساسی با یکدیگر دارند .در جدول ،4مبتنی بر تحلیل گفتمان کرمی قهی( ،)2392اهم تفاوتهاای
برنامههای مرتبط با زنان در برنامه چهار و پنجم توسعه ذکر شده است.
با توجه به جدول 4میتوان اذعان داشت برنامههای توسعه جنسیتی در گفتمان اصالحطلب در تما ابعاد رویکردی رادیکال-
تر داشته ،به اقداماتی زیربنایی جهت رفع موانع حقوقی ،قانونی ،و فرهنگی واقف بوده ،و با تأکید بر فرصتهای برابر آموزشی و
شغلی ،برابری و شایستهساالری را سرلوحه خود قرار داده است .همچنین با برجسته کردن وجه مدنی و سیاسای ساازمانهاای
غیردولتی نه صرفاً درصدد ایجاد تغییرات از باال به پائین که از پائین به باال نیز بوده اسات .در مقابال برناماه توساعه جنسایتی
گفتمان اصولگرا با برجستهسازی نقشهای جنسیتی و اهمیت آن در تداو خانواده و تأکید بر تفاوتهای زن و مارد ،آماوزش
متناسب با جنسیت را هدف قرار داده و هر چه بیشتر اشتغال رسمی و خارج از خانه زنان را به حاشیه رانده است.

 28کرمی قهی( ،)2392تحلیل گفتمان سه برنامه توسعه با رویکردی به مسائل زنان و خانواده  ،مجله برنامهریزی رفاه و توسعه ،شماره23
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جدول :4اهم تفاوت در برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور در حوزه زنان
برنامه چهارم(اصالحطلب(

برنامه پنجم(اصولگرا)

اصالحات
محور اول برنامههای توسعه جنسیتی(توانمندسازی)

اشتغال
آموزش
NGO

*بازنگری در قوانین و مقررات مربون به تحکیم خانواده( ماده
*اصالح باورهای فرهنگی در مورد شایستگی و توانایی زنان(بند الف ماده )231
)222
*ساماندهی و اعتباربخشی به مراکز مشاوره جهت تسهیل
)
222
ماده
الف
(بند
مدنی
قانون
ویژه
به
مقررات،
و
قوانین
در
*بازنگری
ازدواج جوانان و تحکیم خانواده (ماده )43
*ارتقاء مهارتهای شغلی و افزایش کارایی زنان از طریق آموزش ضمن
خدمت (ماده )14
*اشتغال خانگی و دورکاری زنان به عنوان برنامههایی در
*تساوی دستمزد مرد و زن در برابر کار همارزش (ماده )212
جهت تحکیم خانواده ،اخالق در جامعه و همچنین رقیب
*برابری فرصتهای زنان و مردان(ماده )212
*دستیابی زنان به فرصتهای اشتغال مناسب از طریق برنامه ملی توسعه کار الگوی اشتغال تما وقت(بند ج ماده )81
شایسته (ماده )212
*شناسایی و افزایش ساختارهای سرمایهگذاری در فرصتهای اشتغالزا برای
زنان(بندالف ماده )222
*گسترش مهارتها ،ارتقاء بهرهوری و سرمایه نیروی انسانی به ویژه برای *آموزشهای متناسب با نقش یا جامعهپذیری جنسیتی (ماده
)21
دختران (ماده )12
*تقویت مهارتهای زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحوالت فناوری(بند الف *تضمین دسترسی به فرصتهای عادالنه آموزشی به تناسب
جنسیت (ماده )29
ماده )222
* حمایت از ایجاد و گسترش سازمانهای غیردولتی  ،نهادهای مدنی و *تعریف حیطه تواناییها و فعالیتهای سازمانهای غیردولتی
با فعالیتهایی در جهت تثبیت خانواده
تشکلهای زنان (بند د ماده )222

فرهنگ عفاف و

حجاب
محور دوم برنامههای توسعه جنسیتی

ارتقاء کیفیت زندگی زنان

*اقدامات و تمهیدات قانونی و حقوقی جهت رفع خشونت علیه زنان(بند ج ماده
)222
*تنظیم لوایح تحکیم خانواده(،بند ب ماده )222
*ارتقاء احساس امنیت فردی و اجتماعی و حقوق انسانی در قالب تدوین منشور
حقوق شهروندی( ماده )211
*رشد تشکلهای اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق زنان و کودکان ،ذیل
منشور حقوق شهروندی(ماده )211
*رعایت ارزشهای فرهنگی وحفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری
مسکن(ماده)62

............

*حمایت از ردههای مقاومت بسیج زنان در فعالیتهای
مربون به توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحکیم
خانواده(ماده )296
*تهیه و تدوین سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط
اجتماعی (ماده )227

..............

برنامه ششم توسعه منسوب به گفتمان اعتدال خواهد بود .ماده  26الیحه احکا مورد نیاز برنامه ششم توسعه به موضوع زنان و
خانواده اختصاص یافته است .در این ماده بر اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاستها ،برنامه ها و طرح هاای دساتگاه هاای
اجرایی و بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان تاکید شده است .متن کامل ماده  26الیحه احکا مورد نیااز برناماه ششام
توسعه کشور به شرح زیر است:
04
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« به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم ،بیستم و بیست و یکم قانون اساسی ،اهداف سند چشم اناداز و سیاسات هاای
کلی برنامه ششم مبنی بر « تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصههاا و
توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به منظور بهرهمندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن ،کلیه
دستگاه های اجرایی موظفند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه ،نسبت باه اعماال رویکارد
عدالت جنسیتی در سیاستها ،برنامه ها و طرح های خود و ارزیابی آثار تصامیمات خاود در آن چاارچوب ،براسااس شاخصاهای
ابالغی ستاد ملی زن و خانواده اقدا نمایند»
در تعیین محورهای سیاست گذاری عدالت جنسیتی الز است رابطه آن با دو گفتمان جنسیتی موجود در برنامه توسعه چهار و
پنجم روشن و شفاف گردد .بررسی نقان ضعف و قوت ،و کاستیها و افران و تفریطهای دوگفتماان پیشاین نیاز در شناساایی
محورها و ابعاد برنامه جدید جنسیتی توسعه ضروری است.
نتیجه گیری
برداشت مجامع بین المللی از عدالت ،بیشتر برابری فرصتها را مدنظر قرار میدهد اما نگاه جمهوری اسالمی ایران باه مسااله
عدالت خصوصا عدالت جنسیتی ،رفع تبعیض است .در این رویکرد که با عنوان رویکرد عدالت جنسیتی یا استراتژی نهاادگرا از
آن یاد میشود ،نه بر آسیبپذیر دانستن زنان تاکید میشود و نه بر نقش اقتصادی صرف آنها در توسعه ،بلکه این رویکرد معتقد
است باید زنان به عنوان عاملیت در توسعه و برخوردار از مواهب توسعه در نظر گرفته شوند.
در سیاستگذاری عدالتجنسیتی به عنوان جایگزین مفهو برابری جنسیتی ،باید به ارتقاء جایگاه نامطلوب ایاران در شااخص-
های جنسیتی بینالمللی ،پاسخدهی به مطالبات و انتظارات جامعه هدف(زنان) ،و نقان ضعف و قاوت ،و کاساتیهاا و افاران و
تفریطهای برنامههای توسعه پیشین در حوزه زنان توجه داشت.
مطالعات نشان میدهد رفع تبعیض و نابرابری در تما عرصههای زندگی زنان از مهمترین مطالبات آنان است .ایان مسائله از
طرفی وقوف زنان به مسائل و مصائب خود و از طرف دیگر انتخاب صحیح رویکرد عدالت جنسیتی در سیاستگذاری برای زنان
را نشان میدهد.
برای آن که عدالت جنسیتی بتواند به موضوع سیاستگذاری و برنامهریزی تبدیل شود نیاز به آن است که گستره این مفهو  ،و
وجوه اشتراک ،افتراق ،و رابطه آن با مفهو برابری جنسیتی روشن شود و محورها و ابعاد آن مشخص شود .همین مسئله چالش
نظری پیش روی سیاستگذاری عدالت جنسیتی تلقی میشود.
دشواریها و چالشهایی که سیاستگذاری عدالت جنسیتی متوجه آنها خواهد بود در حال حاضر و در یک ارزیابی مقادماتی در
 4بعد مشارکت اقتصادی ،مشارکت در قدرت سیاسی ،سالمت و آموزش تدوین شده است.
در حوزه مشارکت اقتصادی با نرخ باالی بیکاری زنان ،بیکاری زنان دانشآموخته دانشگاهی ،نادیده گرفته شدن سهم عظایم
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خانهداری زنان در اقتصاد غیرپولی ،و عد وجود چارچوب قانونی برای ایجاد موازنه بین کار بیرون از خانه زنان و خانواده مواجه
هستیم .حوزه مشارکت در قدرت سی اسی نیز با عد حضور چشمگیر زنان در مسند قدرت مواجه است که حاصل انفعال زنان یا
نگرش منفی آنان به مشارکت در قدرت نیست .دشواری های عرصه آماوزش زناان ،عاد تحقاق عادالت جنسایتی در مقطاع
راهنمایی ،همچنین عد توازن جنسیتی در انتقال و تولید دانش ،عد توجه به آموزشهای مهارتی و فنی زنان و مهمتر از همه
ناکارآمدی تحصیالت دانشگاهی در حصول زنان به درآمد اقتصادی است .در حوزه سالمت علیرغم وضعیت نسبتاً مطلاوب باا
شیوع سبک زندگی نامناسب مرتبط با سالمت مانند کمتحرکی ،فقدان نقشه جامع سالمت ،و کام تاوجهی باه آماوزشهاای
فراگیر رسمی بهداشت بلوغ و بهداشت جنسی خانواده مواجه هستیم.
در صورتی که سیاستگذاری عدالت جنسیتی بتواند به برنامهریزی و اقدا مؤثر در جامعه مبادرت ورزد میتوان امید داشت کاه
اهداف چشم انداز  21ساله محقق شود .در این راستا ،بازنگری درقوانین ،مقررات ،و اقدامات اجرایی ضروری وآمادهسازی زمینه-
ها و زیرساختهایی که امکان و فرصت مشارکت بیشتر زناان را فاراهم ساازد الزامای اسات .همچناین عاز و اراده سیاسای
دولتمردان در همه ارکان حکومت ضروری است تا جریانسازی موضوعات جنسیتی و کاهش شکاف جنسیتی بعناوان موضاوع
اولویتدار ملی تلقی شود و از آنجا که موضوع مربون به نیمی از جمعیت کشور است ،در دستور کار تما وزارتخانه ها قرار گیرد.
اصالح ساختار مرجع ملی زنان در زمینه تقویت جایگاه حقوقی و قانونی آنها ،بکارگیری نیاروی انساانی متخصاص وکارآماد و
افزایش و ارتقای تشریک مساعی بین دست اندر کاران نیز ضروری است .اگر چه حکومت (شامل دولت ،مجلس و قوه قضاییه)
نقش بسیار مهمی در توانمند سازی زنان و کاهش شکافجنسیتی و دسترسی زنان و مردان به فرصتها دارند ،اما همکااری و
هم افزایی سایر بخشها از جمله بخاش خصوصای و جامعاه مادنی شاامل دانشاگاهیان ،گروههاای مطالعااتی و تحقیقااتی،
سازمانهای غیر دولتی بخصوص سازمانهای زنان و رسانه ها بسیار حیاتی است.
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