
  

  

  

  
  1398 پاییز ،48 شماره ،دهمسیزسال 

  86 تا 71 صفحه

زنان در  يبه توانمندساز رانیامیاسال يجمهور کردیرو
 هاي سازمان ریتحت تاث داریتوسعه پا يهاحوزه

  )ونسکوی ي(مطالعه موردیالملل نیب
و علوم  اتی، دانشکده حقوق ، اله یاسی، گروه علوم س یاسیعلوم س يدوره دکتر يدانشجو /يریسوناز نص

   Sanaznasiri118 @yahoo.com قاتی، واحد علوم تحق ی، دانشگاه آزاد اسالم یاسیس

،  یاسیو علوم س اتیالملل ، دانشکده حقوق ، اله نیگروه روابط ب اریدانش ي/ریام انیذاکر يمهد

   Mzakerian@yahoo.comول ) ئمس سندهی( نو قاتی، واحد علوم تحق یدانشگاه آزاد اسالم

، دانشگاه آزاد  یاسیو علوم س اتی، دانشکده حقوق ، اله یاسیاستاد گروه علوم س ي/طاهر ابوالقاسم

  farzad-taheri@yahoo.com   قاتی، واحد علوم و تحق یاسالم

   چکیده
 رانیامیاسال يزنان در جمهور يتوانمندساز یمقاله بدنبال بررس نیا

است.  یالملل نیبهاي با سازمان یدر همراه داریتوسعه پاهاي در حوزه

در حوزه  رانیا .ا.جهاي استیاست که س نیپژوهش ا یسئوال اصل
 ينهادها  کردیبا رو زانیزنان تا چه م يو توانمندساز داریتوسعه پا

به  رانیا .ا.ج کردیاست که رو نیاپژوهش  هیمنطبق است؟ فرض یجهان
توجه  یجهان يزنان منطبق با استانداردها يابعاد مختلف توانمندساز

مختلف هاي در حوزه رانیا .ا .دهد که جمینشان  قیتحق جیکرده است. نتا
 يبارور-یو جنس یآموزش ،یاسیس ،ياقتصاد ياز جمله توانمندساز

برداشته است  یمهم و اساسهاي و هم در عمل گام یهم در عرصه قانون
به  یابیدر دست یتیجنس ینسب يدر برابر یتوانمیآن را  يکه نمودها

و حقوق آنها در رابطه با همسر مشاهده کرد.  یاسیمشاغل، مشارکت س
که  بیترت نیبوده است. بد یلیتحل-یفیپژوهش توص نیدر ا قیروش تحق

جمع  ینترنتیاز منابع مختلف ا  يبردار شیف قیاز طر قیتحق يهاداده
قرار  لیو تحل هیمورد تجز قیتحقمیشده و در چارچوب مفهو يآور

  گرفته است.
 ونسکو،ی ،یقانون مدن ،یقانون اساس زنان، يتوانمندساز :واژهکلید

  . يو بارور یجنس يتوانمندساز
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 مقدمه

ز دهند در سه دهه گذشته بیر امیاز جمعیت جهان را تشکیل میزنان که نزدیک به نی 
هنوز در  زنانرغم این بهاقت ادی و توسعه اجتماعی سود برده اند. های مردان از پیشرفت

های آسیب پذیر در جهان قرار دارند و بدین ترتیب در مقایسه با مردان در دستیابی میان گروه
 حال مسئله توانمدسازیبه قدرت و منابع تا حدود زیادی در سطحی پا ین تر قرار دارند. با این

سیاستگذاری در جهان قرار دارد و به همین میزان های زنان در با ترین سطو  دستورالعمل
مختلف درحال گسترش است. در کشورهای درحال های مسئله نابرابری جنسیتی در فرهنگ

 Ahmed et)توسعه، نابرابری جنسیتی  در مقایسه با کشورهای توسعه یافته گسترده تر است

al.,2001). 

مختلف سازمان ملل متحد، یونسکو و صندوق های ی بین المللی از جمله کمیسیوننهادها 
مختلفی برداشته های توسعه ملل متحد برای زنان و ... در راستای توانمندسازی زنان گام

های اخیر تواناسازی زنان به عنوان یک مسئله بنیادی برای این اند.بدین ترتیب در سال
ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای درحال میجمهوری اسالها مطر  شده است. سازمان

در میاسالهای ته پیر از آن، به تبعیت از ارزشبجهانی و الهای توسعه در همسویی با ارزش
این راستا  اقدامات متعددی انجام داده است. در قانون اساسی ایران مانند بسیاری از کشورهای 

قانون اساسی ایران  20ماده  .ازی زنان محافظت شده استدیگر اصل برابری جنسیتی و تواناس
در مقابل قانون برابر هستند و   -زن و مرد–شهروندان کشور میدارد که تمامیبیان میاسال

باشند)اصل بیستم ی، فرهنگی، اقت ادی و اجتماعی میدارای حقوق سیاسمیمطابق شرع اسال
دولت جمهوری »اساسی بیان شده استی  در بند نهم از اصل سوم قانون قانون اساسی(.

ایران برای رسیدن به اهدا  اصل دوم مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات میاسال
نمودهای این برابری، رفع  «.باشدمیمادی و معنوی های عاد نه برای همه در تمام زمینه

در مواد قانونی و همچنین در  توانمیتبعیض و توانمندسازی زنان را بر مبنای توسعه پایدار 
 جستجو کرد. ها عملی مربوط به این حوزههای داده

را در همراهی با نهادهای میبنابراین این پژوهر تالش دارد تا رویکرد جمهوری اسال
بین المللی در مسئله توانمندسازی زنان مورد بررسی قرار دهد. برای دستیابی به این هد ، 

تا مفاهیم توسعه پایدار و توانمندسازی زنان مورد موشکافی قرار شود میدر ابتدا تالش 
 گیرند.
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 چارچوب مفهومی-1

 توانمندسازی زنان 1-1

 داشته یاندهیو فزا عیسر پذیرش ر،یاخهای سال در که است یاصطالح ،یساز توانمند

 ژهوا این واقع در است. ظاهر شده محروم افراد یساز توانمند به مربوطهای بحث در و

را  عملکرد در بهبود و رفتار در رییتغ ت،یصالح یارتقا مستمر، بهبود با را یتنگاتنگ ارتباط
توان به عنوان  یک فرایند چندبعدی اجتماعی تعریف کرد میتوانمندسازی را دهد. مینشان 

رساند. این امر، فرایندی است که قدرت یابی میکه به افراد در کنترل زندگی شان یاری 
هایی که از طریق کنر در حوزه را به منظور استفاده در زندگی فردی و اجتماعی خود افراد

 (. Page and Czuba,1999بخشد)میشوند تسریع میمهم تلقی 
 به را زنان که شد مطر  (Sara lange ) نگه سارا سوی از زنان سازی توانمند نظریۀ

 اجتماعی حیات در مستقیم ارکتکند. مشمی تشویق خویر های زندگیجنبه بیشتر کنترل

 طبق شود.می توصیه زنان سازی توانا ابزار عنوان به هم و نتایح به عنوان هم توسعه جامعه

 و مستقل بازیگرانی به منفعل عناصر از توسعه فرایند در م ثر در دگرگونی زنان نظریۀ این
توانایی زنان برای "،  به همزمان، توانمندسازی زنان (.26ی 1376شوند) نگه،می تبدیل توانا

های استراتژیک زندگی خود، جایی که توانایی آنها در گذشته انکار و یا نادیده اتخاذ انتخاب
 بخر پنح سازی شامل توانمند نیز متحد ملل سازمان نظر ازشود. میتعریف  "شدمیانگاشته 

 حق یریرت میم گ و مالکیت داشتنر حق ارزش ازی احساس اند عبارت که است عمده

 قدرت خانهر از بیرون و داخل در خود زندگی کنترل منابعر حق وها فرصت به دسترسی

اقت ادی  عاد نه تر نظام آوردن وجود به برای اجتماعی تغییرات جریان تأثیرگذاری در
 (.1379جهانی)پورگیو، و محدوده ملی در اجتماعی

استی  آورده یساز توانمند فیتعر در ملل سازمان و کودکان مادران از تیحما صندوق
 .شودمی اطالق زنان یبرا منافع کسب و منابع بر شتریب تسلث و تدارک توانمندسازی به»

 یفعال و شرفت کردهیپ موانع بر غلبه یبرا افراد آن یط که است یندیفرآ یساز توانمند
تابی و ک«)شودمی سرنوشت  خود نییتع در آنها تسلث باعث که دهندیم انجام را ییتها

(. بنابراین توانمندسازی در فرایندهای حفظ و نگهداری امتیازات زنان در 1382یزدخواستی،
 Malhotraسطو  فردی، اجتماعی، در سطح خانواده و سطو  وسیع تر، مهم و حیاتی است)

et al.,2009 این فرایند شامل اقدام به ارتقای موقعیت زنان از طریق سواد، آموزش و .)
های . توانمندسازی زنان  در مورد اجازه و تجهیز آنها به تعیین انتخاباستی افزایر آگاه
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 خود در موضوعات و مسا ل مختلف است. مفهوم دیگری که با توانمندسازی زنان کامالً 
ها و مسئولیتمرتبث و  ینفک است برابری جنسیتی است  و به این معنی است که  حقوق و 

 (.Bayeh,2016: 2رد یا زن بودن آنها فهم و تعریف شود)افراد بدون مالحظه مهای فرصت
مطالعات نشان داده اند که توسعه پایدار بدون توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی 

شود  که برابری جنسیتی یک حق انسانی است و هم پیر می اکیدامکانرذیر نیست. بنابراین ت
. برخی محققین معتقدند Alvarez and Lopez,2013))پایدار برای توسعه است شرطی

، توسعه پایدار بدست جدیهای شایع است و بدون گامها برابری جنسیتی در همه فرهنگ
کند که به منظور ایجاد می. سازمان زنان ملل متحد به درستی تاکید Stevens,2010)آید)مین

، جوامع نقر زنان در حفظ خانواده وتوسعه پایدار و جهان عاد نه و به منظور تقویت 
به عنوان وضعیتی تعریف دستیابی به برابری جنسیتی حا ز اهمیت زیادی است. این مفهوم 

خود آزاد هستند و حق های افراد انسانی در رشد و گسترش تواناییمی... تما"شود که می
ها و خواسته جنسیتی دست به انتخاب بزنند وهای مربوط به نقرهای دارند بدون محدودیت

باشند. هد  نهایی برابری جنسیتی میمختلف زنان و مردان محترم، برابر و باارزش  نیازهای
 (. Alvarez and Lopez,2013باشد)میعدم وجود تبعیض برپایه یک جنسیت 

 یبرا راها بیشترین فرصت دیبا سته،یجامعه شا کی که معتقدند برالیلهای ستیفمین
 باشد. دسترس در همگان یبرا دیباها صتفر نیا و کند ایمه یفرد یتوسعه استعدادها

 انیب یبرابر و یآزاد درخواست عنوان بهها برالیل یاسیسهای هینظر در یفردهای ارزش

 زنان نیازمند حقوق اما اند،مقبول جامعه یاساس یالگوها که کنندمی دیتأک آنها شود.یم

 یامور که برآنند آنها نند.کمی طلب را با مردان رقابت فرصت زنان یبرا و است یراتییتغ
 زین زنان که شود انجام یگونه ا به دیبا ،یخانوادگ یو زندگها بچه از روزانه مراقبت مانند
بچه  به نسبت را شان یتلق طرز دیبا زین مردان آنها زعم به و کنند مردان کار همانند بتوانند
 (.Jaggar, 1983:7)دهند رییتغ زنان یسنت کارهای جنبه گرید و خانه در ،کاریدار

ب یآس زانیکه دربردارنده م یتیجنس و یجنس یریب پذیآس فمینیستی کردیرو اساس بر
 نابرابر ساختارهای کنار در است، مردان نسبت به زنان بیشتر یاجتماع و یکیولوژیزیف یریپذ

 یبرخ است. شده شناخته آنها علیه خشونت و جرم از ترس زنان اصلی منبع عنوان به جنسیتی
جامعه طبقه  در ریجامعه پذ و یاجتماع یزندگ سبب به زنان که ن باورندیا بر نیمحقق از
 و داشته یشتریب یریب پذیآس جرم به نسبت شدن یاجتماع و یتیجنس لحاظ به شده یبند
 ،یکیولوژیزیکرد فیرو با نیز یعده ا داشت. خواهند را یشتریب ترس سبب نیبد
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 و مقابله یبرا زنان و کنترل ناتوانی و تجاوز از ترس ببس به را زنان شتریب یریپذبیآس
 یریب پذیآس لحاظ به اوقات بیشتر ترس زنان کرده اند. انیب جرم نیا برابر در خود از دفاع
شود)علیخواه و یم دهیکش زین میجرا ریسا از ترس به است که یجنس یآزارها برابر در آنها

 (.130ی 1393ا ،در تاد الدین و رحمتی و 30ی 1385نجیبی،
 توسعه پایدار  2-1

ناشی « شودمیآنچه توسعه تعریف »مفهوم توسعه پایدار به واسطه تغییر ادراک انسانی از 
شود. چشم اندازهای توسعه ب ورت تدریجی تغییر کرده اند و منجر به چیزی شد که از می
رشد اقت ادی و ظرفیت تمرکز بر  1960و  1950کنیم. در دهه مین به توسعه پایدار تعبیر آ

مربوط به برابری مانند توسعه های تمرکز به سمت حوزه 1970تولیدی کشور بود. در دهه 
اجتماعی و توزیع درآمد و آگاهی از شکا  فزاینده میان فقیر و غنی تغییر پیدا کرد. در 
 همین دوره حمایت زیست محیطی به عنوان یک عن ر از توسعه ظهور کردی فهم تاثیر رشد

(. از اینرو توسعه پایدار امروزه ب ورت گسترده ای ECA,2015اقت ادی بر محیث زیست)
شود  که مشهور ترین تعریف از آن رایح شده استی توسعه ای که نیازهای نسل میادراک 

آینده برای برآورده کردن نیازهایشان به های حاضر را برآورده کند بدون اینکه توانایی نسل
(. این تعریف توجه خود را به نیازهای آینده انسان معطو  WCED,1987)مخاطره بیاندازد

کند نیازهای کنونی را رفع کند. با درنظر گرفتن تغییرات میکند درحالیکه همزمان تالش می
در چشم اندازهای مربوط به توسعه، سه ستون توسعه پایدار نیز تعریف شده استی توسعه 

(.  زم به ذکر است که UNWomen, 2014محیطی) اقت ادی، توسعه اجتماعی و حفاظت
هد  و آزمون نهایی توسعه پایدار، همگرایی این سه ستون است و تنها از طریق هم افزایی 

باشندر و عدم ارای اهمیت برابر و بهم مرتبث میشود. این ابعاد دمیآنها، توسعه پایدار حاصل 
 (.Stevens, 2010شود)میحضور هر کدام  مانع موفقیت دیگری 

در توانمندسازی زنان در همسویی با میجمهوری اسالهای سیاست -2

 بین المللیهای سازمان

 سیاسی، گوناگون یرویکردها و هااساس ایده بر هادولت که دارد وجود ت ور این

 در سیاسی اقت اد ساختار دارند. اجتماعی خودهای سیاست در متفاوتیهای یگیر جهت

 نماید. ایفا اجتماعی یهاسیاست در تعیین رامیمه نقر دولت رویکرد ات شده سبب ایران

 سیاست بهتر فهم یضرور الزامات ایران از در دولت نقر و ساختار تحول، فهم رو، این از

 پس ویژه به ایران در اجتماعی به سیاست نسبت دولت نقر و رویکرد اما است. اجتماعی
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 است، داشته متفاوت سیاسی یبا رویکردها هاییلتدو شودمی ادعا کهمیاسال انقالب از

 انقالب از بعد ایران است. در اجتماعی نبوده سیاست حوزه مطالعات توجه مورد چندان

 یهافعالیت در آنان و مشارکت زنان یاعتال و رشد جهت در یاگسترده یهاتالشمیاسال
 اصل جمله از آن اصول از اساسی و برخی قانون مقدمه در چنانکه گرفت صورت اجتماعی

های عرصه در مهم از موضوعات یکی عنوان به زنان حقوق به دادن اهمیت ،21
 .(160ی 1398است)استیری و همکاران،  قرارگرفته توجه مورد یقانونگذار و یسیاستگذار

 توانمندسازی در حوزه آموزش  1-2

 و شخ ی مارت  زآموزش که به معنی توانایی حداقلی برای خواندن و نوشتن است مه
 ,Gallaway & Bernasekکند)میبرای زندگی، برقراری ارتباط و تفکر را فراهم 

رین  ابزارهای مهمتاز آموزش "کند که می(.شبکه اطالعات جمعیتی ملل متحد تاکید 2004
و اعتماد به نفس  زم برای مشارکت ها به دانر، مهارتتوانمندسازی زنان  و تجهیز آنان 

  United Nations Population Information Network, 1994b))"د توسعه استدر فراین
، دستیابی به آموزش ابتدایی برای 2000یکی از اهدا  توسعه هزاره ملل متحد در سال 

دسازی زنان با حذ   برابری جنسیتی و توانمن ءهر کودک است. هد  این برنامه، ارتقا
(. United Nations [UN], 2000راهنمایی است) در آموزش ابتدایی و یتیجنس نابرابری
متمرکز بر آموزش ابتدایی برای دختران بهترین ابزار افزایر سواد میان زنان های سیاست

فراهم سازی آموزش سوادآموزی در زنان  ،شود. سیاست تکمیلی در این زمینهمیمحسوب 
در توامندسازی برای  به منظور بهبود نتایح بازار کار در کوتاه مدت و مشارکت آنها

ردیابی کرد.  ایرانهای دولتهای توان در قوانین و سیاستمیدرازمدت است. این اهدا  را 
تمرکز ویژه ای بر آموزش آزاد برای همه سطو  و نیز  3ایران در ماده .اقانون اساسی د.

(. 1358ایران، ، قانون اساسی د.ا.3اده باشد)ممیتسهیل و گسترش آموزش در سطو  با  
و می، بر ارتقای سطح سواد و دانر عمو1، ماده فرهنگی زنان-قانون شورای اجتماعی
، 1مناسب در حوزه آموزش سطو  مختلف زنان دارد)ماده های همچنین پذیرش سیاست
به  (.Janghorban et al,2014: 227) (.1376اجتماعی زنان، -آ ین نامه شورای فرهنگی

هرگونه  های مختلف، عموماًپذیرش دختران در دانشگاهای همنظور منسوخ کردن محدودیت
های محدودیتی که جلوی انتخاب زنان برای انتخاب یک رشته را بگیرد برداشته شد. سیاست

بر فراهم سازی تسهیالت مورد نیاز برای استفاده  7ایران در توانمندسازی زنان در ماده د.ا.
(. 1371اشتغال زنان در د.ا، های سیاست 7ماده  ست)زنان باسواد تاکید کرده اهای از توانایی
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این قوانین در عمل نیز نقر خود را ایفا کردند. مطابق آمارهای یونسکو، نرخ سواد 
درصد زنان(  54درصد مردان و  72.2درصد) 63.2سال و با تر( از  15بزرگسا ن در ایران)

افزایر یافته  2000ن( در سال درصد زنا 69درصد مردان و  83درصد ) 76به  1990در سال 
 ,UNESCOباشد)میاست که نشان دهنده پیشرفت محسوس در سواد زنان در این سالها 

درصد  82بیر از  2019ی در سال (. متوسث نرخ باسوادی در زنان ایران2002 :218
 .است( که نشان دهنده توانمندسازی این گروه در حوزه آموزش 1398آذر//29)ایسنا،است

لمان زن در مدارس شاخص مناسبی برای برابری های یونسکو افزایر سهم معدادهمطابق 
کنند تا مشارکت میشود. معلمان آموزش و پرورش  تالش میجنسیتی در ایران محسوب 

دهد که استفاده میبخشند. تحقیقات نشان اقت ادی و اجتماعی را بهبود های زنان در بخر
و حفاظت از آنها در ها تسهیل دستیابی دختران به فرصت از معلمان زن استراتژی کلیدی در

دهند که دهه گذشته  شاهد افزایر می(. آمار نشان  ,2002UNESCO :77مدارس است)
بوده است. اما این  2000درصد در سال  54تعداد معلمان زن بخ و  در سطو  ابتدایی تا 

(. از دید 21/3/1396نیوز،درصد رسیده است)ان ا   96به بیر از  2019میزان در سال 
ایران در حوزه برابری جنسیتی یکرد رو به پیشرفت د.ا.یونسکو این آمارها نشان دهنده رو

است. این امر از رابطه دیالکتیکی میان آموزش و جامعه حکایت دارد که از طریق آن مدارس 
یرات در سیستم کنند و همزمان جامعه خود ابژه تغیمیتغیرات کالن را در سطح جامعه ایجاد 

 (., 2003:6Mehranباشد)افراد تح یل کرده بویژه زنان می آموزشی و شمار فزاینده
 توانمندسازی سیاسی 2-2

ندهی و بسیح برای تغییر تعریف از دید یونسکو، توانمندسازی سیاسی، توانایی سازما
آگاهی و کنر  بایست نه تنها آگاهی فردی بلکهمیبنابراین این نوع توانمندسازی  شود.می

جمعی را دربرگیرد.  ایده کنر جمعی برای هد  دستیابی به تغییر اجتماعی، حیاتی و تعیین 
 ای مهم در متن(. مشارکت سیاسی زنان مسئلهUNESCO, 1993کننده است)

است. دسایی و تاکار مشارکت سیاسی زنان، حقوق قانونی و آموزش را به  "توانمندسازی"
 ,Desai & Thakkarرای توانمندی شان مورد بحث قرار داده اند )بهایی عنوان مکانیزم

مرتبث با های (. براساس تحلیل متعار ، مشارکت سیاسی زنان به معنای فعالیت2001
، حزب سازی و رقابت انتخاباتی انتخاباتی همچون رای گیری، کمرین سازیهای سیاست

اقدامات داوطلبانه میسیاسی تماتر، توانمندسازی دهباشد. اما در یک تعریف گسترمی
و انتخاب رهبران سیاسی میمعطو  به تاثیرگذاری سیاستگذاری عمومی، مدیریت امور عمو
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(. قانونگذاری در Nayak & Mahanta, 2009گیرد)میسطو  حکومت را دربرمیدر تما
ژه تواند شنیده شود. بویمیایران فضای سیاسی جدیدی ایجاد کرد که در آن صدای زنان 

 -شودمیکه به نوعی نقطه عطفی در احیای زنان تلقی  -پس از پایان جنگ ایران و عراق
تالش شده تا زنان از طریق آموزش، مطابق استانداردهای جهانی توانمند شوند. صندوق 

مختلف حکومتی درحال  ایهدهد که سازمانمید)یونیسف( نشان کودکان سازمان ملل متح
اجتماعی زنان -و وضعیت اقت ادیقانون گذاری، تحقیق  همچونهایی کار در حوزه

دهد که حکومت خود را متعهد به میتوامندسازی در ایران نشان های باشند. سیاستمی
مدیریتی مختلف کرده است که  ایبکارگیری زنان متخ ص و آموزش دیده در پست ه

عنوان با ترین مرجع  بهمیتوان در حضور آنها در مجلس شورای اسالمیآن را های نمونه
 امکانات جدید، یفضاها و بسترها این رهگذر از ت میم گیری دولتی مشاهده کرد.

 موارد به توانمی امکانات این جملۀ از شد. تر آسان و بیشتر منابع قدرت به زنان دسترسی

 ان،زن مشارکت امور مرکز به یجمهور ریاست نهاد زنان امور دفتر یارتقا باکردی  اشاره زیر

 سوم برنامۀ تدوین جریان در مرکز دولت، هیئت جلسات در ر یس مرکز حضور ضمن

 در زنان مشکالت و مسا ل رفع یبراهایی گام ارا ۀ نظریات خود، با و کرد شرکت توسعه

 158ماده  فرایند این طی برداشت. ارا ۀ راهکارهای مقتضی طریق از زندگی مختلف وجوه

 منظور به بودجه اخت ا  ضمن رسید، هیئت وزیران ت ویب به که توسعه سوم برنامۀ قانون

 امور مرکز زندگی آنها، بهبود و حل معضالت کشور و توسعۀ در زنان نقر دهی سامان

 توسعه برنامه قانون 158ماده  در مفاد مندرد یاجرا بر نظارت و یپیگیر مسئول مشارکت

 گروه پوشر تحتهای ی، کمیتهبخش فرا و بخشی یشوراها مذکور، در مرکز همچنین شد.

شده بود، شرکت  تشکیل 1377ماه  آبان در که توسعه سوم برنامۀ و زنان یکار
 (.152ی 1397داشت)آقارضایی و همکاران،

 یجدید براهای عرصه ایجاد و ساختارها تقویتهای سیاست جهت در دوره این در
 هاوزارتخانه و دولتی تشکیالت در نزنا امور دفاتر ها، وزارتخانه در زنان مسا ل درد و زنان

 در سال دولتی ینهادها در زنان امور دفتر 48ایجاد  به توانمی دفاتر این جمله از شد. ایجاد

 :از بودند عبارت آنها از برخی که کرد اشاره نه هفتاد و

 دفاع. وزارت در بانوان امور دفتر ر یس مشاور-

 .سازمانی پست 27با  کشور وزارت در انبانو امور دفتر ر یس و کل مدیر و مشاور-

 پاسداران. سراه در زنان امور دفتر ر یس و کل فرماندهی مشاور-
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 و ... تلفن و تلگرا  و پست وزارت بانوان امور دفتر ر یس و نماینده-

درصد در سطح  26.6در سطح مشاور وزیر و سرپرست سازمان امور زنان،  %35این دفاتر  
درصد با عناوین  45رای نماینده دستگاه در مرکز امور مشارکت و درصد دا 49مدیرکلی، 

 (.26ی 1380دیگر بودند)مرکز امور مشارکت زنان،
 تحو تی بهتر کارایی منظور به زنان به مربوط دولتی تشکیالت وها سازمان در همچنین

های دستگاه نمایندگان هماهنگی یشورا ایجاد تحو تر این جملۀ از گرفت. صورت
های کمیسیون وظایف شدن محول وها استان در بانوان امورهای کمیسیون انحالل رایی،اج

 سوم برنامۀ اهدا  به توجه با زنان غیردولتیهای سازمان . جوانان و زنان کارگروه به مزبور

های سازمان تعداد 1376-1383سالهای  بین که یا گونه یافتند بهمیو ک کیفی رشد ، توسعه
 (.90ی 1380دهد)مرکز امور مشارکت زنان،مینرخ هفت برابری را نشان  زنان دولتی غیر

 دست نیافتند سیاسی مدیریت کالن سطو  به زنان توان گفت اگرچهمیدر حقیقت 

 میانه مدیریت سطح در تغییرات عمدۀ اصالحات در دولت زنان سیاسی مشارکت از پس

 دولت با م اد  )میاسال یششم شورا مجلس گرفت. نکته مهم اینکه زنان شکل

 شد. شان مشارکت یارتقا منجر به که دادند انجام را ها ی فعالیت برخی اصالحات(

  ر بار اولین یبرا مجلس زنان فراکسیون تشکیل-

  ر مجلس ر یسه هیئت در زن یک عضویت-

  ر جوانان و زنان کمیسیون بر زن یک ریاست-

 اتمیر المللی بین سآژان و ایران بین مذاکرات در زن یک شرکت-

 زنان حقوق حوزۀ در عمده طور به که قانون مورد 16وضع  به ششم مجلس زنان فعالیت

نینجامید)  قانون وضع به یبسیار اما شد نهایی کههایی طر  مورد 17همچنین  بود، انجامید.
 میانه سطح (. در زنان از تبعیض اشکال کّلیۀ رفع کنوانسیون به ایران الحاق  یحه از جمله

 : است قرار این از ذکر قابل موارد سیاسی مدیریت

 مرکز بانوان به امور دفتر یارتقا و یجمهور ر یس مشاورت و معاونت به زن دو انتخاب

 زنان مسا ل در پیشبرد مرکز قدرت افزایر به منجر موضوع این که زنان مشارکت امور

 مشورتی، نظریات ارا ۀ ،  ۀ راهکارارا ریزی، برنامه مرکز، اینهای فعالیت جمله از شد.

 مجلس، نمایندگان و دولت هیئت با زنان حوزۀ مسا ل در نظر تبادل و کارشناسیهای بررسی

 شد برنامه در 158قانون  مادۀ ایجاد به منجر که توسعه برنامۀ سوم تدوین جریان در شرکت

اشاره  موارد این به توانیم قانونی مادۀ این مفاد از جمله از بود زنان به مسا ل معطو  که
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 برنامه نظام نخبه به زنان یبرا یساز زمینه ، زنان دولتی غیرهای سازمان یساز توانمند کردی

 (67ی 1380...)مرکز امور مشارکت زنان،و کالن یریز

 دولت  درها استان توسعه و یریز برنامه یشوراهای نامه آ ین اصال  با همچنین

 افزایرها توسعۀ استان و یریز برنامه یشوراهای کارگروه در حاضر زنان تعدادمیخات

 (.153ی 1397یافت)آقارضایی و همکاران،
 توامندسازی اقتصادی 3-2

تولیدی دست های توانمندسازی اقت ادی براین امر د لت دارد که زنان قادرند  به فعالت
خانواده را به های ئولیتبزنند که درجه ای از استقالل مالی دست پیدا کنند و بخشی از مس

دهند.... حذ  میاگرچه زنان فقیرترین بخر جامعه را تشکیل  "دوش بکشند. براین اساس
تبعیض اقت ادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برعلیه آنها، پیر شرط از بین بردن فقر....در 

 United Nations Population Informationشودمیبستر توسعه پایدار محسوب 

Network, 1994a)..)  دربسیاری از جوامع زنان هرگز کامال متعلق به خود نیستندر آنها کمتر
درصد نیروی کار جهانی را  66از یک درصد از دارایی جهان را در اختیار دارند درحالیکه 

 United Nations Developmentکنند)میاز غذای جهان را تولید میدهند و نیمیتشکیل 

Programme,2011)  
در چنین شرایطی که زنان تسلطی بر درآمد خود ندارند غیرمحتمل است که بتوانند 

ایران میدر مورد جمهوری اسال بهداشتی برای خود و فرزندان شان فراهم کنند.های مراقبت
آنچه روشن است جهت تسریع توانمندسازی اقت ادی زنان، حکومت طیف متعددی از 

مالی در موارد طالق، های مایت از زندگی آنها، مراقبتقوانین را جهت برابری جنسیتی و ح
ر ماده 1307، 1107کاری تدارک دیده است)ماده های و نیز دستیابی زنان به فرصت

ر ماده 1307، 1106ر ماده 1307، 1118ر ماده 1998، 7ر ماده 1307، 1092ر ماده 1307و1082
از ازدواد میسه(.به محض اینکه ازدواد شکل بگیرد زن  صاحب 1307، 1111
قانون مدنی،  1082تواند به هرشکلی آن را دریافت و م ر  کند)ماده میشود)مهریه( و می

از میتواند نیمی( و اگر شوهر همسر خود را قبل از رابطه زناشو ی طالق بدهد، زن 1307
(.اگرچه سهم ازدواد به 1307قانون مدنی،  1092سهم ازدواد خود را دریافت کند)ماده 

بایست برمبنای تغییرات در میحد پول ملی)ریال( است هر زمان که زن ان را تقاضا کند وا
شود( بررسی و پرداخت میشاخص قیمت سا نه)که توسث بانک مرکزی هر سال محاسبه 

شود. اگر شوهر از دادگاه تقاضای طالق همسر خود را بکند، دادگاه مسئول تعیین نحوه 
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بایست می(. در یک ازدواد پایدار نیز، نفقه زن 1998، 7)ماده باشدمیپرداخت مهریه به زن 
مخارد می(. نفقه پولی است که تما1307قانون مدنی،  1106توسث شوهر پرداخت شود)ماده 

عادی و روزمره زن از جمله مسکن، پوشاک، غذا، وسایل خانه و ملزومات مناسب و متناسب 
تواند از طریق میچنین هزینه ای است که زن دهد و هممیبا موقعیت اجتماعی او را پوشر 

(. عالوه براین قوانین متعددی به منظور 1307، 1107آن به استخدام خدمتکار برردازد)ماده 
و  4،  3، 2توانمندسازی اقت ادی زنان در چارچوب اجتماعی تدارک دیده شده است)ماده 

به منظور مدیریت بهتر همه (. 1371، ایرانمیجمهوری اسال سیاستهای اشتغال زنان در 9
اعضای خانواده  اهمیت میامور خانواده و تعهد کامل به مسئولیت هیا اجتماعی، همکاری تما

خاصی دارد. شرایث کار زنان در محیث کاری در جامعه نیز باید به گونه ای آماده شود که 
خ یت و احترام و روحی، روانی و حرفه ای کامال برآورده شود. بعالوه باورها، شهای زمینه

سیاستهای  ،4و ذهنی او ب هیچ وجه نباید آسیب ببیند)ماده میالبته سالمت روانی، جس
(. همچنین  در شرایث برابر حقوق و مزایای 1371، ایرانمیجمهوری اسال اشتغال زنان در

جمهوری  سیاستهای اشتغال زنان در ،9زنان باید ب ورت عاد نه محاسبه شود)ماده 
ایران به ثبات می(. با درنظر گرفتن نقر محوری که جمهوری اسال1371 ،یرانامیاسال

دهد شرایث درون خانه نیز به منظور آموزش و پرورش و ایفای نقر مادری در میخانواده 
بررسی کار زنان مالحضه شده استی مرخ ی زایمان، کاهر ساعات کاری، مزایای 

و امنیت اجتماعی در طول دوره بیکاری،  بازنشستگی با کاهر دوره خدمت، امنیت شغلی
جمهوری  های اشتغال زنان درسیاست 10بیماری یا ناتوانی نیز مرتفع شده است)ماده 

 (.,2014Janghorban et al :228)(. 1371، ایرانمیاسال
    توانمندسازی جنسی و باروری

شود. مفهوم یمتوانمندسازی زنان یک الزام اساسی برای سالمت باروری سالم محسوب  
اولین بار به عنوان یک حق بشری در کنفرانس بین المللی  1حقوق و سالمت باروری و جنسی

مطر  شد. این تعریف  از سالمت باروری همچنین سالمت  1994در سال  2جمعیت و توسعه
های (. مطابق دیدگاهWorld Health Organization,2004جنسی را نیز تجسم بخشید)

حالت فیزیکی، احساسی، ذهنی و رفاه "جهانی، سالمت جنسی به عنوان سازمان بهداشت 

                                                      

1 -Sexual and Reproductive Health and Rights 

2 - International Conference on Population and Development 
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شودر و صرفاً به معنای عدم وجود بیماری، اختالل یا میتعریف  "اجتماعی مرتبث با جنسیت
رنجوری نیست. سالمت جنسی مستلزم یک رویکرد احترام آمیز و مثبت به جنسیت و روابث 

نسی سالم و خوشایند، نبود اجبار، تبعیض و جنسیتی و همچنین امکانرذیری تجربیات ج
بایست میخشونت است. برای دستیابی و حفظ سالمت جنسی، حقوق جنسی همه افراد  

مورد احترام، حمایت و تعهدشده باشد. از دید سازمان بهداشت جهانی حقوق جنسی حقوق 
فق به رسمیت شناخته انسانی است که در قوانین ملی، اسناد بین المللی و دیگر اسناد مورد توا

 (.Janghorban et al,2014: 229اند)شده 
نیز برای ها در ایران، حقوق جنسی و باروری بخوبی فراهم شده و قوانین و مجازات

تواند باعث خاتمه میزیر های مجرمان به خوبی و روشنی تعریف شده سات. بطور مثال نقص
یکسال از تقاضای زن از دادگاهر اختگی ازدواد توسث زن باشدی ناتوانی جنسی مرد در طول 

پایه طالق گرفتن زن از  ،(، همچنین ضعف جنسی و جنون1307قانون مدنی  1122مرد)ماده 
 های اشتغال زنان درسیاستگیرد)ماده میشود اگرچه این امر با توافق صورت میمرد 

بتی مبتال شود ارقر مرد پس از ازدواد به بیماری م(. اگ1307،1125 ایرانمیجمهوری اسال
کند)ماده میتواند رابطه جنسی با او را رد کند و این امر به نفقه او هم صدمه ای وارد نمیزن 

(. بعالوه مطابق 1392، قانون حمایت از خانواده، ایران.ا.د های اشتغال زنان درسیاست 1127
اول خود یا دادگاه  تواند بدون اجازه همسرمیقانون حمایت از خانواده در ایران هیچ مردی ن

ازداد مجدد کند. دادگاه نیز تحت شرایث خاصی همچون بیماری  عالد یا جدی همسر 
 (.1392، قانون حمایت از خانواده، 16کند)ماده میاول این اجازه را صادر 

نان را در مقابل خشونت محافظت جدا از قانون اساسی، قوانین متعددی وجود دارد که ز 
کند که ازدواد دختران میت ریح  1041نی ایران و ترتیبات مرتبث در ماده کند. قانون مدمی

بدون اجازه والدین ممنوع است. این امر بدین معنی است که اگر یک مرد با یک دختر قبل 
 2ماه تا  6قانون مدنی ازدواد کند به حبس تادیبی از  1041از سن بلوغ  و در تضاد با ماده 

سال  3تا  2سال باشد این محکومیت  13واردی که دختر زیر شود و در ممیسال محکوم 
 10تا  5خواهد بود. اگر این کنر جنسی باعث بیماری پایدار برای زن شود شوهر به زندان 

(. قانون مدنی ایران و 1316، قانون ازدواد،3شود)ماده میسال همراه با کار اجباری محکوم 
اعالم  1115در قبال همدیگر(، در ماده  مقررات مرتبث)حقوق و وظایف متقابل زوجین

ارد که اگر زن در خانه مشترک احساس ترس فیزیکی، از دست دادن منابع مالی یا صدمه می
تواند خانه جداگانه ای انتخاب کند و در مواردی که این ترس میبه حیثیت و پرستیژ کند 
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درصورتی که همسر برای  دهد به خانه شوهر برگردد ومیاثبات شود دادگاه به زن اجازه ن
، 1115شود)ماده میبازگرداندن زن اقدام کند از طر  دادگاه مجبور به پرداخت نفقه 

قانون  479نیز قرار دارند. ماده  1(. زنان ایرانی تحت حمایت قانون مثله کردن زنان1307
و هرگاه ه کامل دارد یقطع شود د هرگاه آلت زنانه کالً»دارد که میاعالم میمجازات اسال

 (.1370، قانون مجازات اسالمی، 479ماده «)ده داریک طر  آن قطع شود ن ف دی
قانون  همچنین قوانین متعددی در خ و  قاچاق زنان و دختران در ایران وجود دارد.

نجر به حبس کند که  قاچاق زنان حتی با رضایت فرد ممیتاکید  2ضد قاچاق زنان در ماده 
غیرقانونی میی خواهد داشت. پرونوگرافی نیز در قانون جزای اسالسال را در پ 10تا  2از 

ت ویب  1387ان آب 29است. به این دلیلی قانون جدید جرایم کامریوتری در پارلمان ایران در 
ع هرگونه ت ویر شد. مطابق این قانون، تولید، انتشار و توزیمیالزا 1388و در هشتم تیرماه 

یا مشارکت  ای که برهنگی کامل زن یا مرد، آلت تناسلی شانغیرواقعی، ضبث صدا یا نوشته 
 شودتلقی میمیعلیه عفت و اخالق عمو آنها در عمل جنسی را نشان دهد جرم

(Janghorban et al,2014: 230) ا دو سال روز ت 91توانند به می. افراد درگیر در این جرم
 .(1387، 14میلیون ریال محکوم شوند)ماده  40تا  5حبس و 

یکی از مناقشه آمیزترین موضوعات در رابطه با زنان در حوزه حقوق باروری، سقث جنین 
از آنجا که در کشور ما انجام سقث جنین در زمره جرایم تلقی گردیده و قانونگذار در است. 

مف الً در اینخ و  صحبت کرده و دیه وارد بر میمواد مختلفی از قانون مجازات اسال
دمیده شدن رو  در آن را مشخص کرده، لذا فی نفسه انجام سقث در ایران جنین حتی قبل از 

. لیکن م لحتی (1391)حسینی مقدم،بر خال  شرع مقدس تلقی گردیده و غیرمجاز است
با تر که همانا لزوم حفظ حیات مادر و همچنین عنایت به ارتقای سطح کیفی نسل بشر بود 

با صدور  1382در آذر سال زشکی قانونی کشور سبب گردید که برای نخستین بار سازمان پ
 ای انجام سقث درمانی را مجاز اعالم نماید. در بخشنامه فوق مقرر شده بود کهیبخشنامه

درصورتیکه ادامه بارداری مادر به مرگ جنین یا مادر منجر شود، درخواست صدور مجوز "
گیرد. البته میپذیرش قرار  سقث درمانی )تنها در ادارات کل پزشکی قانونی استانها( مورد

درصورت دستور مقام قضایی یا درخواست زوجین یا معرفی نامه پزشک معالح قبل از ولود 
. از اینرو قانونگذار ایران از میان چهار نظر پیرامون جواز یا حرمت "رو  )چهار ماهگی( 

                                                      

1 -Female Genital Mutilation (FGM), 
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که  1376ال سقث جنین، با در نظر گرفتن استفتای صورت گرفته از مقام معظم رهبری در س
)قاعدی پاشا و ماژور را قبل از ولود رو  صادر نمودندمیاجازه سقث جنین مبتال به تا س

جواز سقث قبل از ولود "، تنها یک مورد را قانونی شناخته استی (142-144ی 1390همکاران،
 "رو  با شرایث خا  و حرمت آن پس از ولود رو  به صورت مطلق.

را  نامه اهدای جنین به زوجین نابارورآیین  2003ر سال عالوه براین، مجلس ایران د
شود. می. مطابق این قانون جدید اهدای جنین تحت شرایث خاصی اجازه داده  ت ویب کرد

در ایران شده است. نظام ها این قانون کامال موثر بوده و باعث استحکام بسیاری از ازدواد
های را به عنوان روشی برای اینکه زودجنسی در رحم زن های حقوقی ایران کاشت سلول

 (. Samavati Pirouz & Mehra, 2011را تجربه کنند پذیرفته است)« والدین بودن»نابارور 

 نتیجه گیری

مفهوم توسعه پایدار یک مفهوم چند بعدی است که ابعاد مختلف توسعه اجتماعی، 
با توانمندسازی زنان همراه گیرد. این مفهوم زمانی که میاقت ادی و زیست محیطی را در بر

رغم بهشود. میفرهنگی، آموزشی، سیاسی و جنسی/باروری را نیز شامل های شود جنبهمی
متعدد بین المللی در خ و  حقوق زنان، این گروه هنوز بیشتر از مردان از های موافقتنامه

موزش و بهداشتی، حقوق مالکیت، آهای فقر و بی سوادی و همچنین دسترسی به مراقبت
برند. آنها کمتر از مردان  به لحاظ سیاسی فعالیت دارند و بیشتر از مردان قربانی میشغل رنح 

شوند. یک جنبه مهم ارتقای فرصت برابر میان زنان و مردان، میخشونت داخلی 
توانمندسازی زنان است که برای توسعه پایدار و تحقق حقوق انسانی برای همه، مهم و حیاتی 

های ها و برنامهدرگیرشدگی و مشارکت زنان در طر  ایران روندمیجمهوری اسالاست. در 
ای رو به پیشرفت پس از هنگی و اجتماعی نشان دهنده پروسهتوسعه اقت ادی، سیاسی، فر

برنامه سوم توسعه اولین ابتکار مهم در تواناسازی  158باشد. ماده میمیپیروزی انقالب اسال
و ارتقای میناسایی نیازهای ورزشی و آموزشی بر پایه اصول اسالزنان بوده است که برس

شغلی، تسهیل های نقر آنها در آینده توسعه کشور تاکید کرده است. ارتقای فرصت
غیردولتی زنان  از دیگر های دسترسی به امو حقوقی و قضایی و حمایت  و تاسیس سازمان

دیگر توسعه، نیز بیر از پیر بر موقعیت و ی هااقدامات سازنده این برنامه بوده است. برنامه
زنان و ایجاد برابری)در کنارحقوق م ر  در قانون اساسی( تاکید کرده اند. های فرصت

مختلف قانونی و عملی های در حوزهمیتوان گفت جمهوری اسالمیبنابراین به طور کلی 
 .کرده استزمینه توانمندسازی زنان را فراهم 
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جایگاه جامعه مدنی و کنشگران غیر دولتی در سیاستگذاری 
فصلنامه ، «ایران )مطالعه موردی دولت های هفتم و هشتم(میعمو

، سال دوازدهم، پژوهشی رهیافت انقالب اسالمی-علمی
 139-156، صفحه 44شماره 

 جایگاه»(، 1398ین و علیرضا سلطانی)استیری، لیال، تفضلی، حس-

، «اسالمی انقالب از کشور بعد کالن یسیاستها در زنان اشتغال
، 46، شماره پژوهشی رهیافت انقالب اسالمی-فصلنامه علمی

 .159-181صفحه 
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آگاهی متخ  ین زنان و زایمان و ماماهای شهر یزد از قوانین و 
 مجله ،«نایی )عمدی(مقررات سقث درمانی)قانونی( و سقث ج
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