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 چكيده
زنان حضوري گسترده در عرصه مبارزه داشتند و صداي آنها تقريبا     2011 در تحوالت خاورميانه از سال 

ويژه در غرب كه ساليان زيادي آنهـا را     طلبي زنان عرب، بسياري را به مبارزه.  انداز بود در همه جا طنين
سؤال اصلي اين مقاله پيرامون     .  زده كرد  ديدند، شگفت عنوان قربانيان مظلوم پدرساالري مذهبي مي به

نقش زنان در تحوالت اخير خاورميانه است، كه ضمن بررسي تاريخي وضعيت زنان در دو كشور مصر و   
گير آنان در صف مقدم اعتراضات را مورد توجه قـرار       ها، حضور چشم عنوان پيشتازان جنبش تونس به

هايي كه زنان در اين دو كشور در زمينـه           رغم پيشرفت مقاله طبق آمار بر اين باور است كه به.  دهد مي
هـاي سياسـي، اجتمـاعي و همچنيـن           اند، مشاركت ناكافي در عرصه آموزش و مسائل حقوقي داشته
 . هاي اقتصادي، موجب حضور زنان در صحنه اعتراضات خياباني شد وضعيت نامطلوب آنان در فعاليت

 زنان، تحوالت خاورميانه، تونس، مصر: واژگان كليدي
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 مقدمه
ظهـور  .  اي را آغاز كردند     اكثر كشورهاي خاورميانه پس از جنگ جهاني دوم حيات سياسي تازه   

از آنجـايي كـه     .  هاي جديد در خاورميانه با تغيير و تحوالت شديد سياسي همـراه بـود         ـ ملت دولت
كند، زنان خاورميانه نيز كه تـا        انقالبات و تغييرات شديد اجتماعي همه اقشار يك ملت را درگير مي

بخش و    هاي رهايي   ، فعاليت سياسي و اجتماعي را به شكل تجربه نكرده بودند، در جنبش  قبل از آن
انديـشه برابـري زنـان و       .  اي يافتنـد    گير و قابل مالحظه   منطقه حضور چشم گرايانه هاي ملي حركت

پس از  .  هاي انقالبي اين دوران بود      ها و جنبش   مردان يكي از پيامدهاي شركت فعال آنها در حركت
اي كه زنان كشورهايي همچون مصر       هاي قابل مالحظه رغم پيشرفت دهه از استقالل و به  6 گذشت 

ويـژه در وضـعيت حقوقـي، بهداشـت و            هاي سياسي و اجتماعي و بـه     و تونس در بسياري از عرصه
دوش مـردان در      بـه   هاي اخير منطقه در خط مقدم اعتراضات و دوش          اند، در خيزش  آموزش داشته

روزه به سراسـر جهـان     گواهي اخبار و تصاويري كه همه به.  پاخاستند هاي فاسد به سرنگوني حكومت
هاي غربي انقالبات موسوم به بهار عربـي ـ           ، در بيداري اسالمي منطقه ـ از ديد رسانه  شد مخابره مي

مصر و انقالب تونس زنان عرب حـضوري جـدي در عرصـه         2011 ژانويه  25 خصوص در انقالب  به
جديد در منطقه خاورميانـه           ، زنان بازيگران نوظهور صحنه گاردينبه اعتراف روزنامه .  مبارزه داشتند

ها كه از تونس شروع شد، روشن بـود كـه         از همان آغاز قيام«:  اين روزنامه همچنين نوشت. هستند
حاال زنان، بازيگران اصلي در خيزشي هستند كـه بهـار       .  تصوير قديمي از زن عرب تغيير كرده است

 (Guardian, 22 April 2011) ».عربي را شكل داده است

ويژه در دو دهه اخير و داليل         بررسي وضعيت زنان كشورهاي مصر و تونس بعد از استقالل، به
پرسـش  .  موضوع ايـن مقالـه مـي باشـد         ،شركت وسيع و گسترده آنها در انقالبات اخير خاورميانه

ويـژه در دو كـشور مـورد بحـث            اساسي مقاله حاضر اين است كه وضعيت زنان در خاورميانه و به    
لحاظ تاريخي از زمان استقالل اين كشورها دچـار چـه تغيـير و تحـوالت و           يعني مصر و تونس به

هـاي    رغم پيـشرفت    هايي شده و چه عواملي موجب شده است كه زنان در اين كشورها به پيشرفت
ويژه در حوزه عمومي كسب كرده بودند، بـا   هاي زندگي به اي كه در بسياري از عرصه قابل مالحظه

لحـاظ    بـه .  تر جامعه براي تغييرات سياسي، اقتصادي و اجتماعي هماهنگ شـوند        تقاضاهاي وسيع
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اند و همچنين با توجـه بـه ايـن حقيقـت           اينكه دو كشور مصر و تونس پيشتاز انقالبات عربي بوده
ــ مـصر بيـشترين        ميزان كمـتري    مسلم كه در بين كشورهاي عربي، ابتدا تونس و پس از آن ـ به    

عنوان كشورهاي مورد مطالعه انتخـاب        اند، در اين مقاله به    حقوق قانوني را به زنان كشور خود داده
به اين منظور وضعيت عمومي زنان در هريك از اين كشورها در دو دوره زمـاني جداگانـه         . اند شده

دهـه اخـير و سـپس وضـعيت اقتـصادي زنـان در                و پس از آن در دو  1990 يعني از استقالل تا 
دليل گذشت بيش از سه سال      همچنين به.  خاورميانه و شمال آفريقا مورد بررسي قرار گرفته است

 . از اين تحوالت اشاره كوتاهي هم به وضعيت زنان اين كشورها بعد از تحوالت خواهيم داشت

 ) 1956 (جايگاه زنان در تونس پس از استقالل 
پس از جنگ جهاني دوم، مبارزات مردم تونس براي رسيدن بـه اسـتقالل، دولـت فرانـسه را               

در   1957 ژوييـه     25 در  .  رسميت بشناسد   استقالل اين كشور را به      1956 مجبور كرد كه در سال  
زنان .  تصويب رسيد   قانون اساسي كشور به    1959 تونس حكومت جمهوري اعالم گرديد و در سال 

طلبانه فرصتي يافتند تا با انتقـاد از موقعيـت فرودسـت خـود در                  تونس، در اوج مبارزات استقالل   
خانواده و جامعه، صداي خود را به گوش رهبران برسـانند و بـا مـشاركت خـود در مبـارزه بـراي              

 . استقالل، جايگاه خود را در جامعه تثبيت كنند
جمهور بورقيبه، در سـخنراني خـود در          يابي به استقالل، رييس  ماه پس از دست 5 در كمتر از 

از نقش زنان در مبارزه براي استقالل قدرداني نمـود و دسـتوراتي مبـني بـر          1956 اوت سال  13 
. و تصويب قانون جديدي مبني بر اعاده حيثيت از زنان را صـادر كـرد        »ها عدالتي حذف تمام بي«
روشني دريافته بودنـد بـا قـرار گـرفتن زنـان در               رهبران جديد تونس كه به )  2 :  2011 حميدي، (

ترين منـابع خـود، يعـني نيمـي از منابـع              جايگاه دوم و اقليت در جامعه، كشور از يكي از باارزش     
قانون احوال شخصي را كه به زنان حقوق كامـل        1956 شود، در همان سال  اش محروم مي انساني

رغم اين حقيقـت كـه تـونس هنجارهـاي            به)  79 :  1378 ميرزايي، . (داد، تصويب كردند و برابر مي
اجتماعي و فرهنگي مشتركي با ساير كشورهاي عربي دارد، مداخله دولت براي ايجاد قانون احوال        

هاي مـرتبط بـا       گيري درباره ازدواج و حوزه      شخصي به زنان تونسي حقوق كامل و برابر در تصميم
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برخي از خصوصيات اين قانون، ماننـد         (Sinha, 2011: 187).  را داد )  طالق، حضانت و ارث (آن 
جاي قوانين سنتي به زنان احساس امنيـت و اسـتقالل بيـشتري           جايگزين كردن قوانين جديد به

هرچند قانون جديد به ايجاد عدالت اجتماعي براي زنان منجر نشد، اما سـهم زنـان را در            .  بخشيد
هـا    عدالتي حكومت با وضع اين قانون رسمي، بسياري از بي.  بسياري از موارد مانند ارث افزايش داد

طور ناگهاني رفتارهاي سـنتي را متوقـف         كه اين قانون به يياما از آنجا.  را از چهره زنان تونس زدود
ساخت و الگوهاي رفتاري جديد را در مسائل مهم زندگي روزانه تحميل كـرد، نتوانـست پـذيرش       

تنها بسياري از مردان تونسي، بلكه حتي همـه زنـان نـيز از ايـن                 نه.  دست آورد فوري و عمومي به
پذيرش اين تغييرات مستلزم تغييرات فكري در ميـان زنـان بـود، چنيـن                .  قانون استقبال نكردند

سران حكومت دريافتنـد بـراي      .  ترها به آساني ممكن نبود     ويژه سنتي تحولي در بسياري از زنان به
گـيري در برنخواهـد       ها به احكام قانوني نتيجـه چـشم         بازسازي جامعه، منحصر كردن همه تالش 

هرچنـد  .  داشت، لذا تعليم و تربيت بهتر و برابر براي زنان و مردان را در دستوركار خود قرار دادنـد     
نويسي دخترانشان در مدارس تشويق و        تحصيل فقط براي پسران اجباري شد، اما والدين براي نام   

بـراي تعليـم و تربيـت       )  حزب دسـتور نـو    (ها، حزب حاكم    گام با اين فعاليت هم.  شدند ترغيب مي
. حمايت كرد   4 رسمي زنان و حمايت از حقوق اساسي آنان از تأسيس اتحاديه ملي زنان تونس       غير

اين اتحاديه اولين سازمان غيردولتي زنان بعد از استقالل تونس است ـ گرچه اولين انجمـن زنـان       
اقـدامات حكومـت جديـد      .  تاسيس شده بودــ       1936 يعني اتحاديه اسالمي زنان تونس در سال     

 . موجب تغييرات اجتماعي زيادي در تونس شد
هاي طراحي شده و آگاهانه فوق، شرايط اقتصادي و اجتماعي نيز تغييراتـي در            عالوه بر برنامه

دليل شرايط سخت اقتصادي برخي از زنان مجبور شـدند بـه بـازار كـار           به.  زندگي زنان ايجاد كرد
در نهايت گسترش توريـسم و      .  هاي آنان را نسبت به جهان تغيير داد       پيوندند، اين تجربه ديدگاه به

هاي جمعي زنان تونسي را هرچه بيشتر با جهان خـارج آشـنا سـاخت         سهولت دسترسي به رسانه
 )80 -83 : 1378 ميرزايي، (

تنظيـم  .  دسـت آوردنـد     ها را بـه   زنان تونس حق شركت در انتخابات شهرداري 1957 در سال 
برنامه تنظيم خـانواده كـه از       .  خانواده يكي ديگر از اقدامات دولت در جهت نوسازي اين كشور بود   
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در تونس شروع شد همانند قانون احوال شخصي، در نـوع خـودش، اوليـن ابتكـار در          1964 سال 
ترين حد    دهه هفتاد ميالدي نرخ زاد و ولد در اين كشور به پايين       تا پايان .  آفريقا محسوب مي شد

 . خود در جهان عرب رسيد
هـا،    ترديد تنها به لطف حكومت نبود و مثل غالب كـشور          ها در تدوين اين قوانين، بي پيشرفت

جنبش زنان تونس بيش از صد سال عمـر دارد          .  هاي جنبش زنان دانست را مديون تالش  بايد آن
و بورقيبه هم تحت تاثير تفكرات روشنفكراني چون طاهر حداد و راضيه حداد ــ كـه نـسبتي بـا                  

زن مـا   گر مسلمان در كتاب خود به نام       طاهر حداد، اصالح 1930 دهه  در .  طاهر حداد ندارد ـ بود
وي در پايـان    .  تفسير جديدي از آيات قرآن در رابطه با زنـان ارايـه داده بـود               در شريعت و جامعه

تاملي ژرف در نصوص شريعت اسـالمي و مقاصـد          «: بخش حقوقي كتاب فوق چنين نوشته است
كند كه شريعت متمايل به سمتي است كه بين زن و مـرد اصـل برابـري در همـه                      آن آشكار مي

كنـد، بـا ايـن        گام را رعايت مي  به اسالم هرچند روش تدريجي و گام.  هاي زندگي برقرار شود زمينه
انگيزد كه در جوهرش مردان را بـر زنـان نگزيـده اسـت، حـتي اگـر اصـل                    در ما ترديد نمي  همه

تر اسالم مساوات     به اين ترتيب آشكارا هدف عالي .  مساوات در همه متون مرجع بر ما روشن نباشد
بسياري فعاليت و حضور زنان در مبارزات      )  135 :  95 گروه (  ».همه بندگان خدا نزد پروردگار است

 . دانند طلبانه تونس را مديون افكار حداد مي استقالل
خواه تونس بسيار نزديـك بـود و ايـن ارتبـاط تنگاتنـگ              جنبش زنان تونس به جنبش آزادي

. موجب شد تونس پس از رهايي از استعمار فرانسه در زمينه حقوق زنان پيـشرفت زيـادي بكنـد              
 . ، شاهد رشد اقتصادي و پيشرفت زيادي بوده است1956 اين كشور از زمان استقالل در سال 

هرچنـد بـن علـي پـس از         .  العابدين بن علي به رياست جمهـوري رسـيد     زين 1987 در سال 
رسيدن به قدرت قانون اساسي را تغيير داد، اما با ايجاد اصالحات جديد در قانون احوال شخـصي،       

بن علي حقوق مربوط به حضانت و طالق را توسـعه داد و              .  حقوق زنان در جامعه را بهبود بخشيد
در واقـع وي هيـچ      .  كـرد، حمايـت نمـود       از قوانيني كه زنان را در برابر خشونت خانگي حفظ مي      

فرصتي را براي برجسته نمودن نقش مثبت خـود در ارتقـاء حقـوق زنـان و كـم كـردن نگرانـي                   
گـرا را بـه       هـاي اسـالم     رژيم وي گروه  .  متحدان غربيش در مورد نقض حقوق بشر را از دست نداد    
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زمان دولت سعي كـرد بـا وارد كـردن            هم.  شدت سركوب كرد    بهانه دفاع نكردن از حقوق زنان، به  
ها تحت رهبري ليلي طرابلسي ـ همسر بن علي ــ بـا      فعاالن حقوق زنان به اتحاديه ملي فمنيست

گـرا    هاي اسالم   انتقادي كه امروزه برخي گروه      Coleman, 2011: 216-17)(.  آنها همكاري كند 
در مقابل فعاالن حقوق زنـان    . نامند كنند و آنها را همدست رژيم بن علي مي به فعاالن زن وارد مي
هـا در     ميزان سـاير گـروه      هاي مستقل زنان به     كنند و بر اين واقعيت كه گروه اين انتقادها را رد مي

 . ورزند اند، تاكيد مي ساقط كردن رژيم نقش داشته

 ) 2010 ـ1990 (دهه اخير  وضعيت زنان تونس در دو 
طـوري    دهه اخير وارد مرحله جديدي گرديد، به    روند رو به رشد حقوق زنان در تونس طي دو 

ايـن پيـشرفت    .  فرد شـد    كه وضعيت زنان تونسي در جهان عرب و منطقه شمال آفريقا منحصر به   
هـاي    بيش از هر چيز ناشي از حضور مؤثر زنان در اجتماع و مـشاركت گـسترده آنهـا در فعاليـت         

، تعـداد نماينـدگان زن در       1999 بـا برگـزاري انتخابـات سـال         .  فرهنگي، اجتماعي و سياسي بود  
ايـن    2004 رسيد و در سال )  درصد كل نمايندگان 11/5 (نفر  21 نماينده به  11 پارلمان تونس از 

  (Arab Human Development Report, 2005: 96).درصد افـزايش يافـت      22/5 رقم به   
هـا    ميانگين فوق، بعد از كشور عراق، باالترين ميانگين در جهان عرب و يكي از باالترين ميانگين        

با اختصاص سهميه بيست درصد از اعضاي شوراي شـهر بـه     .  گردد در سطح جهان، محسوب مي
چهـار    2010 طبـق آمـار در سـال        .  زن به شـوراها راه يافتنـد        800 حدود    2000 زنان، درسال   

بار يك زن به سمت استانداري منـصوب          براي نخستين.  شهردار مطرح در كشور تونس زن بودند
 23 در بخـش قـضايي حـدود           (Arab Human Development Report, 2005: 96).شد

 57 هـا،     درصد اساتيد دانشگاه   30 درصد معلمان مدارس،  47 .دادند درصد قضات را زنان تشكيل مي
. ها و ارتباطات زن بودنـد     درصد از متخصصان رسانه 27 درصد داروسازان و  63 درصد دندانپزشكان، 

هاي برابري كه براي زنان در زمينه آموزش فراهم گرديد، ميانگين حضور دخـتران    در واقع با فرصت
درآخرين كابينه دولت   )  4 :  2011 حميدي،  . (درصد رسيد 50/4 در سطح تحصيالت عالي به حدود 

حقـوق زنـان در       حمايت از افزايش  .  زن در كابينه حضور داشتند    4 )  پيش از سقوط بن علي(تونس 
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 »اتحاديه زنان تـونس  «.  رسميت شناخته شده است مؤسسات عمومي و خصوصي در كشور تونس به
وزارت «.  هاي غيردولتي زنان اسـت      ترين سازمان ترين و قديمي هزار عضو يكي از بزرگ 50 با بيش از 

ـان در         به »شوراي ملي زن و خانواده«و  »امور زنان و خانواده طور فعال در زمينه افزايش مشاركت زن
به كنوانسيون رفع همـه اشـكال تبعيـض           1985 تونس در سپتامبر سال    .درون جامعه فعاليت دارند

اين كشور در اعالميه الحاق خود اعالم داشت هيچ تصميم سازماني يا قانوني در   .  عليه زنان ملحق شد
ـاذ           متابعت از مقرارت اين كنوانسيون، كه مغاير با مقررات فصل اول قانون اساسـي تـونس باشـد، اتخ

ـاده     2 همچنين در ضمن شروط خود اعالم داشت خود را ملزم به  مقررات بند .  نخواهد كرد كـه    9 م
ـاده       4 قانون تابعيت تـونس باشـند و بنـد          6 مغاير با فصل  ـاي پ، ت، ج، چ و ح          و قـسمت    15 م ه

در مورد ارجاع اختـالف در مـورد كنوانـسيون بـه ديـوان دادگـستري                    29 ماده      2 و بند   16 ي ماده 
ذكر است كه دولت جديد تونس اولين كشور در جهان عـرب اسـت كـه          هالزم ب.  داند المللي، نمي بين

وضعيت زنان تونس براي كشورهاي مسلمان عرب و     .  كليه شروط خود را از كنوانسيون برداشته است
هاي كسب شـده در ايـن كـشور كوچـك، در              موفقيت.  اي استثنايي تبديل شده بود      آفريقا، به نمونه

ـا در     اين دسـت  .  آخرين مجمع جهاني زنان در سازمان ملل در نيويورك مورد تاييد قرار گرفت     آورده
: 2011 حميـدي،   . (زمينه حقوق زنان تونس را در ميان كشورهاي عرب منطقه متفاوت ساخته بـود       

در تونـس   .  ترين عاملي است كه زنان ايـن كـشور را بـه جلـو سـوق داده اسـت                     تحصيالت مهم  )4 
در ايـن دوره    .  انگـيز بـود     اي شـگفت    هايي كه در مدت زمان كوتاهي حاصـل شـد، پديـده              پيشرفت

ـايزه         سوادي تقريبا از ميان رفت، اقدام موفقيت بي يونـسكو را     1994 آميزي كه موجب شد تـونس ج
درصد دانـشجويان تحـصيالت عاليـه را تـشكيل           50 دختران بيش از . براي سوادآموزي دريافت كند

 48 ،  1996 عنوان مثال در سال      به.  مند بودند اي نيز بهره هاي حرفه  آنان همچنين از آموزش.  دادند مي
ـازمان ملـل         .  هاي فني دختر بودند     التحصيالن آموزشگاه   درصد فارغ مطابق گزارش توسعه انـساني س

ـال     0/683 بـه     1980 در سال     0/436 تونس از     1 ، شاخص توسعه انساني 2010 متحد در سال  در س

گـيري    شاخص توسعه انساني شاخصي تركيبي است كه ميانگين موفقيت يك كشور را در سه جنبه اساسي مورد سنجش و انـدازه        .11 
توسعه انـساني  (تا عدد يك )  توسعه انساني ضعيف( اين شاخص بين عدد صفر . دهد؛ سالمت، تحصيالت و استانداردهاي زندگي قرار مي

 . هاي اقتصادي توسعه مثل سطح درآمد و نرخ رشد اقتصادي، معرفي شده است عنوان جايگزيني براي ديگر شاخص متغير است و به) باال
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كـشور؛ يعـني در بيـن كـشورهاي داراي           169 در همين گزارش تونس در بين .  رسيده است 2010 
، 53 از كـشورهاي همـسايه تـونس، ليـبي در رده            .  قرار گرفته اسـت       81 توسعه انساني باال، در رده   

نرخ باسـوادي     2009 در سال  .  قرار دارد 102 و مصر در رده  114 ، مراكش در رده 84 الجزيره در رده 
مطابق گزارش فوق، شاخص تحصيالت در تونـس        .  بوده است 83/1 و نرخ باسوادي مردان 63/1 زنان 

ـام    .  افزايش يافته اسـت     0/617 به رقم  2010 بوده كه در سال  0/509 معادل  2000 در سال  ايـن ارق
ـا در مـدارس و افـزايش كلـي در             هاي تحـصيل تونـسي      دهنده افزايش ميانگين سال    مجدداً نشان ه

ـان اسـت    پيشرفت همچنيـن ارقـام مربـوط بـه شـاخص          )  Sinha, 2011: 192(.  هاي تحصيلي زن
هـا از ديگـر كـشورهاي عـرب           دهـد اسـتاندارد زنـدگي تونـسي         استانداردهاي زندگي نـشان مـي     

هاي توسـعه انـساني سـازمان         طبق آمار گزارش  .  شان باالتر است و تحصيالت بهتري دارند     همسايه
دار تالش براي بهبود شـرايط اقتـصادي و اجتمـاعي شـهروندانش،               ملل متحد، دولت تونس طاليه    

نيز با رقـم    1 ونس در زمينه شاخص برابري جنسيتت) Sinha, 2011: 192. (ويژه زنان بوده است به
از توليـد   %  3 هزينه سالمت عمومي در تونس        2007 همچنين در سال    .  قرار دارد 56 در رده  0/515 

كنيم كه بدون شك     مطابق آمار فوق مشاهده مي )Sinha, 2011: 192(. ناخالص داخلي بوده است
هاي تحصيلي باالتر، سالمت بيشتر، حقوق سياسي و اقتصادي بهتر در سـطح            زنان تونس با موقعيت

 . اند اجتماعي، اقتصادي و سياسي باالتري قرار داشته
ها، واقعيـت     چنانچه ديديم، حقوق زنان در تونس و موقعيت سياسي، اقتصادي و اجتماعي آن       

هاي اخير بوده و اين واقعيت تونس را ـ كه با ساقط كـردن بـن علـي در          زندگي در تونس در دهه
. هاي عربي قرار گرفت ـ در ميان كشورهاي عربـي منحـصر بفـرد كـرده اسـت                خط مقدم انقالب

ها زنان به داليل متعدد در خيزش مردم تونس عليـه ديكتـاتوري بـن             رغم همه اين پيشرفت علي
علي و به پيروزي رساندن انقالب نقشي عمده داشتند، كه يكي از داليل عمده آن را شـايد بتـوان       

هاي يك ملت نوگـرا را        وجود اين واقعيت كه تونس همه نشانه    با.  در مسائل اقتصادي جستجو كرد

 1.Gender Inequality Index   :،دهنده نابرابري در سطح پيشرفت بين زن و       متغيري است كه انعكاس شاخص نابرابري جنسيتي
تـا يـك    )  يعني وقتي كه زنان و مـردان برابـر هـستد          (اين رقم بين صفر  . سالمت باروري، توانمندسازي و بازار كار: مرد در سه بعد است

 . متغير است) وقتي كه زنان در تمام ابعاد نابرابر هستند(
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كـار    نيمي از جمعيـت زنـان در سـن اشـتغال بـي             21 دهه اول قرن  داشته، اما طبق آمار تا پايان 
 . اند درصد زنان فعاليت اقتصادي نداشته 65 اند و بيشتر از  بوده

گـذاري ايـن      هاي پيشرو و مترقي در سطح ملي و تـاثير مثبـت سـرمايه        رغم اتخاذ سياست به
هـاي كـاري چنـدان        كشور بر روي آموزش، سالمت و پيـشرفت زنـان، حـضور زنـان در محيـط            

هـاي    هيچ تناسبي با بازار كـار و نيازمنـدي          گير نبوده و نرخ رشد و سطح سواد زنان تونسي     چشم
كه شرايط اقتـصادي و اجتمـاعي بـراي زنـان تغييـر            زماني.  انساني اقتصاد اين كشور نداشته است

عنوان نيروي كار از خانه خارج شوند، بايد شـاهد افـزايش اشـتغال              پذيرند كه به كند و آنها مي مي
نرخ مشاركت نيروي كار مردان       1995 با نگاهي به آمار سازمان جهاني كار در سال   .  آنها نيز باشيم

تـا    2009 درصـد اسـت كـه در سـال            25 كه اين رقم براي زنان      درصد است، در حالي 95 تقريبا 
درصـد بـوده     17 نرخ بيكاري زنان  1997 طبق همين آمار در سال . درصد افزايش داشته است30 

درصد از زنـان   23.3 زنان بيشتري يعني  2005 در سال .  نيز كاهش نيافته است 2005 كه تا سال 
 . اند كار بوده با تحصيالت دانشگاهي بي

كـه    گنجد، اما از آنجايي هرچند بررسي وضعيت اقتصادي زنان تونس در حوصله اين مقاله نمي
اكثر تحليلگران مشكالت اقتصادي مردم تونس را يكي از عوامل انقالب و حتي آغازگر اعتراضـات             

فايـده نباشـد كـه بـه موانـع            دانند، شايد بي   مردمي در اين كشور و در ساير كشورهاي منطقه مي
مشاركت زنان در بازار كار از جمله تفكيك شغلي مبتني بر جنسيت در بازار كـار و پـايين بـودن               
سطح دستمزد زنان در مقايسه با همتايان مرد آنها در اغلب كشورهاي منطقه و حتي جهان توجه     

ها همچنان هنجارهاي اجتمـاعي و     در اين مورد خاص بايد ديد كه آيا با وجود همه پيشرفت.  شود
فرهنگي دليل اصلي ناتواني زنان تـونس بـراي مـشاركت در اقتـصاد بـوده اسـت يـا ناكارآمـدي                    

و سقوط دولت بـن علـي       2011 حكومت؟ بعد از اعتراضات گسترده زنان و مردان تونسي در سال 
 . توان با قاطيعت بيشتري بر هر دو دليل فوق تاكيد نمود مي

 2011 وضعيت زنان تونس پس از تحوالت 
 2011 كه ديديم زنان تونسي با اميد به رفع تبعيـض و بهبـود وضـعيت خـود در سـال              چنان
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دوش مردان در سرنگوني رژيم حـاكم شـركت كردنـد، امـا پـس از انقـالب نـيز اعمـال                         به  دوش
اولين مورد اعمال تبعيض عليه زنان در مورد پرداخـت   .  آميز عليه زنان همچنان ادامه يافت تبعيض

بر اساس گزارش شوراي حقـوق بـشر سـازمان ملـل            .  هاي انقالب بود    غرامت به قربانيان خشونت  
آميـز    متحد به مردان دو برابر زنان بدون هيچ مبناي قانوني خسارت پرداخت شد، قوانين تبعيـض      

 . به قوت خود باقي مانده و در حال اجراست
قانون كار هر نوع تبعيض جنسيتي را منع كرده، وضـعيت      5 ماده  كه  پس از انقالب باوجودي

بر اساس گزارش كاري شـوراي حقـوق بـشر، در       .  زنان در بخش اشتغال همچنان نامناسب است
درصد براي مـردان      71 درصد در مقابل      26 سال به باال تنها   15 ميزان اشتغال زنان  2013 سال 
: 1393 كينـدو، . (ها از جمله مشاركت سياسي نيز ادامه يافت تبعيض جنسيتي در ساير حوزه.  بود

توان ادعا كرد كه هيچ قدم مؤثري براي رفع موانع مشاركت سياسي زنـان        البته نمي)  138 -139 
در گزارش خود از تصويب قانون اساسـي جديـد تـونس در           گاردين روزنامه .  برداشته نشده است

ترين قانون اساسـي در جهـان         عنوان پيشرفته   قانون اساسي جديد تونس به    : نوشت 2014 ژانويه 
اين قـانون اساسـي كـه آزادي مـذهب و           .  به اجرا در آمد     2014 ژانويه   27 عرب در روز دوشنبه 

يـك  .  گو به تصويب رسـيد      و  حقوق زنان را در خود جاي داده است، پس از دو سال بحث و گفت   
در .  اصل به حقوق شهروندي اختـصاص يافتـه اسـت           28 فصل كامل از اين قانون اساسي شامل 

اين فصل برابري زنان و مردان در برابر قانون و تعهد دولت در حفاظت از حقـوق زنـان تـضمين            
 . (Guardian,  27 January 2014)شده است

به گفته سانا بن آشور، فعال حقوق زنان، قانون اساسي جديد تونس اوليـن قـانون اساسـي در         
طـور مـساوي حـق نـامزد شـدن در انتخابـات رياسـت                 جهان عرب است كه به زنان و مردان بـه 

قانون اساسي را گواهي بر پيشرفت قابل توجـه كـشور             28 او همچنين اصل  .  دهد جمهوري را مي
كوفـي عنـان،     .تدر اين اصل تساوي زنان و مردان در كليه انتخابات تـضمين شـده اسـ             .  دانست

تواند براي ساير مردمـي كـه         تونس مي :  دبيركل سازمان ملل متحد، نيز در اين رابطه اظهار داشت
  (Guardian, 27 January 2014) .دنبال اصالحات هستند، نمونه و الگو باشد به

مطـابق گـزارش توسـعه انـساني        .  هـايي حاصـل شـده اسـت         ها نـيز پيـشرفت    در ساير حوزه
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بـه    2010 در سـال      0/710 ، شاخص توسعه انساني تـونس از        2013 ملل متحد در سال      سازمان
بـراي    2012 ميـانگين شـاخص توسـعه انـساني در سـال            .  رسيده اسـت    2012 در سال    0/712 

در هميـن   .  اسـت   0/625 و بـراي كـشورهاي عربـي          0/758 كشورهاي داراي توسعه انساني بـاال    
طبق اين گزارش تـونس در همـه        .  قرار گرفته است    94 كشور در رده   187 گزارش تونس در بين 

براي .  اي داشته است    رشد قابل مالحظه  2012 تا  1980 هاي  هاي توسعه انساني بين سال شاخص
درصـد افزايـش    107   (GNI)سال و سرانه درآمد ناخـالص ملـي         12/6 مثال نرخ اميد به زندگي 

بسيار ناچيز اما رو به افزايش بـوده     2012 تا  2010 هاي  البته رشد اين ارقام بين سال.  داشته است
رسيده و رتبه اين كـشور در ميـان       0/261 به  2012 شاخص نابرابري جنسيتي نيز در سال .  است
هاي پارلمـان بـه زنـان         درصد از كرسي    26/7 در همين سال    .  ارتقاء يافته است 46 كشور به  148 

درصـد مـردان تحـصيالت        44/4 درصد از زنان بـالغ در مقايـسه بـا             29/9 .  اختصاص يافته است  
درصد بـراي     70 درصد در مقايسه با      25/5 متوسطه يا باالتر دارند و نرخ مشاركت آنها در بازار كار 

 . (Human Development Report, 2013)مردان است

 نقش زنان در تحوالت سياسي اجتماعي مصر 
وقوع پيوسـت، ايـن تحـوالت در زندگـي           در قرن نوزدهم تحوالت اجتماعي زيادي در مصر به  

در اوايل اين قـرن مـصر       .  همه اقشار و طبقات از زن و مرد، روستايي و شهري تغييراتي ايجاد كرد   
اشغال استعماري بريتانيا را تجربـه        1882 به نظام بازار جهاني تحت سلطه اروپا پيوست و در سال 

 )  54 : 1378 ميرزايي، . (كرد
تحوالت اقتصادي و اجتماعي، تغييراتي در شيوه زندگي روزمره زنان طبقـه متوسـط بوجـود               

هـاي    ايجاد امكانات آموزشي و تفريحي براي زنان طبقه متوسط و باال، فراهم شـدن فرصـت       .  آورد
تر، موجب شد كـه زنـان ايـن كـشور          اي جديد براي آنان در كنار ارتباطات گسترده شغلي و حرفه

زودي دريافتند كه انـزواي زنـان         آنها به .  زودتر از زنان ساير كشورهاي منطقه به خودآگاهي برسند
هاي اسالمي منطبق نبوده، بلكه صرفاً ناشي از سلطه نظام مردساالري بر اين كشور          تنها با آموزه نه

آنها همچنين دريافتند كه در اسالم حقوقي دارند كه مردساالري اين حقوق را از آنهـا              .  بوده است
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فكـران    طلبان ديـني و روشـن      ها و آثار اصالح توان نوشته البته در اين فرايند نمي.  سلب كرده است
فكران بيشتر در زمينه آموزش بود؛ چرا كه هميـن زنـان         تاثير اين روشن.  مسلمان را ناديده گرفت

روحـانيوني ماننـد رافـع      .  آموزش ديده بودند كه بعدها رهبري جنبش زنان را در دسـت گرفتنـد        
اي روحانيـت و اسـالم را         الطهطاوي بحث در مورد آموزش زنان را در حالي مطرح كردند كه عـده   

المرشـد  طهطاوي در كتـاب خـود تحـت عنـوان           .  مخالف تغييرات در وضعيت زنان مي دانستند      
پاي مـردان پرداخـت و آمـوزش          به  به دفاع از حق تحصيل زنان پا      األمين في تربية البنات والبنين 

عنوان يك عـضو كميـسيون     الطهطاوي به.  زنان را باعث ارتقاء جايگاه آنان در جامعه بشري دانست
تنظيم آموزش، آنچنان بر ضرورت آموزش دختران پافشاري كرد كه اين كميـسيون سـرانجام در          

) 145 :  1388 پوراحمـدي،   . (بر لزوم سوادآموزي دختران در كنار پسران موافقت كرد        1836 سال 
نـوآوري عبـده در     .  توجه كرد  »زنان«محمد عبده يكي از مشهورترين كساني است كه به موضوع 

خصوص مطالعات زنان براي جريان فكري جهان اسالم در عصر كنوني، رهـايي مباحـث زنـان از                
عبده با اهميت دادن به عقل انسان و تـوان       .  گرايي است شدن از زندان ظاهر قشري بودن و خالص

كننـده مـردم از       وي اسالم را آزاد   .  اي راجع به حقوق زنان مطرح كرد       درك وي، تفسير روشنگرانه
هاي قاسـم اميـن        همچنين كتاب. دانست ها مي كننده حقوق برابر براي همه انسان اسارت، و فراهم

و   1899 هـاي     ترتيـب در سـال      كـه بـه   )  امراه الجديده (زن نوين   و  )  تحريرالمراه(آزادي زنان نام  به
وي )  55 :  1388 پوراحمـدي،   . (كاران برپا كردند چاپ رسيدند، غوغايي را در بين محافظه به 1900 

قاسـم  .  مسائل مربوط به آموزش زنان، آزادي و برابري زنان و حق كار كردن آنهـا را مطـرح كـرد              
كننـد، در يكـي از        در جهـان عـرب يـاد مـي          »نهـضت آزادي زنـان    «عنوان پدر     امين كه از او به

در هر جايي كه مرد از منزلت زن بكاهد و با او مانند برده رفتـار كنـد،      «:  گويد هاي خود مي نوشته
منزلت خود را كاسته و شأن خود و آزادي خود را از دست داده است و برعكس در سرزميني كـه          

 ».برند مند هستند، مردان نيز از آزادي كامل خود بهره مي زنان از آزادي بهره

ـا               حضور زنان در اجتماع و مشاركت آنان در فعاليت ـان ابتـدا ب ـاعي از هم ـاي سياسـي و اجتم ه
در اين فرايند بود كه زنان موفق       .  جنبش ملي مصر در اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيستم گره خورد  

 ) 144 : 1388 پوراحمدي، . (هاي خود را هم به جامعه و هم به خودشان ثابت كنند شدند توانايي
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هـاي    با ورود مصر به نظام بازار جهاني، طبقات متوسط شهري و روسـتايي تبـديل بـه گـروه               
گرايان ليبرال را تشكيل دادنـد      داران مصري گروه ديگري از ملي گراي راديكال شدند و سرمايه ملي

هاي راديكال مساله آزادي زنان را ترفند غـرب بـراي             گروه. كه طرفدار غرب و فرهنگ غربي بودند
دانستند و در نتيجه بـا ورود         سست كردن اساس اتحاد اسالمي كشور و تضعيف بنيان خانواده مي   

گرايـان راديكـال طرفـدار آزادي         كه ملي   زنان به عرصه فعاليت اجتماعي مخالفت ورزيدند، درحالي
ايـن دو   .  دانـستند   زنان بودند و مشاركت زنان در جامعه را باعث اصالح جامعه و پيشرفت آنها مـي  

 1952 تـا     1923 هـاي     بين سال .  شدت تحت تاثير قرار داد      ديدگاه كامالً متضاد جنبش زنان را به 
كنند و همين     هاي خود در مورد زنان عمل نمي      گرايان به قول بردند كه ملي تدريج پي زنان مصر به

 . امر موجب جدايي جنبش زنان و مستقل شدن آنان شد
هاي مختلف به فعاليـت       اندازي نشريات و نوشتن كتاب ها، راه جنبش زنان مصر با ايجاد انجمن

توسط هـدي شـعراوي       1923 در سال   (EFU)اتحاديه فمنيستي مصر .  مستقالنه خود ادامه داد
يـابي آزادانـه بـه        شعراوي اين اتحاديه را با اهدافي همچون اصالح قوانين ازدواج، دسـت .  ايجاد شد

هاي ذهني و اخالقي زنان تا آنجا كه قادر به شـناخت حقـوق      تحصيالت عاليه، ارتقاء سطح قابليت
دهـه    اين اتحاديه در   . سياسي و اجتماعي خود باشند، و مبارزه براي حق رأي براي زنان بنيان نهاد

تعدادي از زنان جوان را براي تحصيل به اروپا فرستاد و مدارس ابتـدايي را بـراي دخـتران             1920 
تالش بـراي اعطـاي حـق      .  همچنين براي مادران باردار و نوزادان درمانگاه تاسيس كرد.  ايجاد كرد

هاي اين اتحاديه بود كه با اعطاي حق رأي به زنـان تركيـه           ترين فعاليت رأي به زنان يكي از عمده
المللـي زنـان در       بيـن     اتحاديه فمنيستي مصر هياتي را به كنگـره      .  قوت بيشتري گرفت 1934 در 

اين اتحاديه اولين كنفرانس زنان عرب را  در حمايـت از مـردم فلـسطين در                  .  استانبول اعزام كرد
دومين كنفرانس زنان عرب بـاز هـم بـه ابتكـار              1941 در سال   .  در قاهره برگزار كرد   1938 سال 

دليل آنكه تمامـي      اتحاديه فمنيستي مصر به   .  همين گروه و به رياست شعراوي در مصر برگزار شد  
هـاي مـشابه      از ساير انجمن    ،داد  زنان مصر اعم از مسلمان و مسيحي را تحت پوشش خود قرار مي

تصويب قانوني در پارلمان مصر مبني بر بـاال بـردن سـن            )  152 :  1388 پوراحمدي، . (تر بود موفق
دو حزب زنـان وطـني و       .  ميالدي اولين موفقيت اين اتحاديه بود 20 دهه  ازدواج دختران در پايان 
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توسط دو تن از اعضاي فعال همين اتحاديه تأسـيس            1948 در سال (Bint Al-Nil) دختر نيل 
اما دختر نيـل بـه        ،اي در قاهره باقي ماند     هاي خيريه زنان وطني انجمني محدود به فعاليت.  شدند

كرده سوربن فرانسه بود اولويت را به حقـوق سياسـي زنـان داد و                 رهبري دريه شفيق كه تحصيل
رهـبري زنـان را      1951 وي در سال .  هاي اجتماعي و اقتصادي وسيعي را آغاز نمود زمان برنامه هم

. سـاعته مجلـس شـد، برعهـده گرفـت           3 در تظاهرات مجلس مصر، كه منجر به تعطيـل شـدن         
درجريان طرح تجديد نظر قانون انتخابات موجب شد كه         1954 هاي وي در سال  همچنين تالش

هرچند فعاليت گسترده زنـان در آن سـال        .  برخي از نمايندگان از لزوم تغيير قوانين سخن بگويند
حـزب  .  قانون اساسي حق رأي را به زنان اعطـا كـرد      1956 بخش نبود، اما سرانجام در سال  نتيجه

هاي بسياري از زنـان       دختران نيل با تمركز بر حقوق سياسي زنان و مساله فلسطين توانست گروه     
كه ساير احزاب مانند حزب  فمنيست ملـي بـه مـسائل بهداشـتي و          در حالي.  خود جلب كند را به

هـاي    هرچنـد در ايـن دوران گـروه       .  آموزشي محدود ماند و از اقبال چندان زيادي برخوردار نـشد  
دليـل  .  گرايـان تفـوق بيـشتري يافتنـد         اسـالم  1970 دهه  تر بودند، اما از  طرف موفق سكوالر و بي

هـاي غالـب جامعـه همچـون مبـارزه بـا اسـتعمار و                 ها همراهي كردن با جريان      موفقيت اين گروه 
مجموع جنبش زنان در اين كشور همواره با دو موضوع اساسـي   در.  طرفداري از مساله فلسطين بود

گرايي مواجه بوده و تنها با شناخت تاثير اين دو موضوع بـر يكـديگر قابـل             گرايي و اسالم يعني ملي
 1956 قـدرت رسـيدن جمـال عبدالناصـر در سـال              با به )  144 :  1388 پوراحمدي،  . (مطالعه است 

هاي مدني به زنان را نيز      هايي را به اجرا درآورد كه اعطاي حقوق و آزادي حكومت انقالبي وي برنامه
در برنامه سوسياليستي ناصر به زنان امتياز حقوقي برابر با مردان مانند حق تحـصيل          .  شد شامل مي
در .  التحصيالن ضمانت كـار سـپرده شـد         تحصيالت دانشگاهي رايگان شد و به همه فارغ      .  اعطا شد

دسـت آوردنـد، امـا تـسلط          چارچوب اين قوانين زنان مصر در حوزه عمومي امتيازات بـسياري بـه            
جامعه كاركرد اين قوانين را تضعيف كـرد و در حـوزه خصوصـي              فرهنگ مردساالري و تاثير آن بر

ـ    (Nadine Sika, 2012: 92).قانون احوال شخصي دست نخورده بـاقي مانـد     وال سـعداوي   ن
 . هايش بر وجود استثمار جنسي در بين تمامي طبقات تاكيد كرده است بارها در نوشته

نـام همـسر     قانون خانواده جديدي تحت عنوان قانون جهان ـ 1979 در دوره سادات، در سال 
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اين قانون كه به زنان امتيازاتي در مورد طالق از جمله تسهيل شـرايط        .  سادات ـ به تصويب رسيد
جنبش زنان مصر همواره به     .  داد مورد استقبال طرفداران حقوق زنان قرار گرفت انجام طالق را مي

مبارزات خود براي كسب حقوق برابر در كليه موارد مربوط به حقوق خانواده و حقـوق شـهروندي      
قوانيـن  «در دوره مبارك نيز قوانين مربوط به زنان تحـت نـام همـسر وي بنـام                 .  ادامه داده است

هرچند منتقدان چنين اقداماتي از سوي مبـارك و همـسرش را صـرفا         .  ، تدوين شده بود»سوزان
دانند و براين باورند كه تنها زنـان       جهت تبليغات و جلب نظر افكار عمومي و حاميان غربي آنها مي

دهند كـه وضـعيت      حال آمارها نشان مي شدند، با اين مند مي طبقات باالي مصر از اين قوانين بهره
دهـه    تـا     1970 دهـه     باسوادي زنان مـصر از      .  طور نسبي بهبود يافته است  زنان در دوره مبارك به

دليـل برابـري      هـاي اجتمـاعي هـم بـه         در زمينه فعاليت  .  افزايش قابل توجهي داشته است  1990 
 . هايي حاصل شد حقوقي زن و مرد در قانون اساسي پيشرفت

كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان را با گذاشتن شرط بر بند          1981 مصر در سال 
پيرامون تساوي زن و مرد در همه امور مربـوط بـه ازدواج و               16  ماده در رابطه با تابعيت،  9 ماده   2 

المللـي،    بيـن     در مورد ارجاع اختالف در مورد كنوانـسيون بـه ديـوان دادگـستري          29 ماده   2 بند 
با اصالحاتي كه در قانون تابعيت صورت گرفت شرط مربوط بـه بنـد       2004 در سال .  تصويب كرد

  (Kelly and Breslin, 2010: 94).برداشته شد 9 ماده   2 

 ) 1990 ـ2010 (دهه اخير  وضعيت زنان مصر در دو 
مجـري    2011 تا زمان سقوط مبـارك در فوريـه       1971 قانون اساسي دايمي مصر كه از سال 

دار   هاي مساوي براي تمام شهروندان معرفي شد و طبق آن دولـت عهـده       بود، ضامن ايجاد فرصت
 . تامين تحصيالت رايگان در تمام سطوح و ضامن خدمات فرهنگي و اجتماعي شناخته شد

دليل حاكميت تفكر واحد، احزاب مصر از فعاليت و تحرك چنداني برخـوردار             در دوره ناصر به
مبـارك پـس از كـسب       .  سادات در چارچوب مشخصي اجازه فعاليت حزبي را صادر كـرد          .  نبودند

هاي پارلماني حفـظ     قدرت سعي كرد تا مشاركت ظاهري كليه احزاب سياسي قانوني را در فعاليت
قانون اساسي صورت گرفت، به ساير احزاب اجـازه        76 در اصل  2005 اصالحاتي كه در سال .  كند
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هرچنـد ايـن اصـالحات گـامي در جهـت رسـيدن بـه رقابـت                 .  داد  مشاركت در انتخابات را مـي     
گفته مخالفان، در كنار ساير تغييرات توانـايي احـزاب را در بـه           شد، اما به دموكراتيك محسوب مي

برد و در عمل هرگونه پيشرفتي در سايه اقتـدار      چالش كشيدن هژموني حزب حاكم به تحليل مي
 . (Kelly and Breslin, 2010: 90)شد حكومت كمرنگ مي

در .  هـاي سياسـي شـدند       در اين شرايط نامناسب، مردم مصر در چند جبهه درگـير فعاليـت            
ارث گذاشـتن آن      مخالفت با فرمان مبارك در مورد پنجمين دوره رياست جمهوري و احتمال بـه        

نهضتي متشكل از زنان و مردان عمدتا شهرنـشين بـا عنـوان كفايـه                  ،براي پسرش جمال مبارك 
اين نهضت كه خواهان اصالحات واقعي در قانون اساسي بود، اولين اعتراض خـود را           . شكل گرفت
حركـت  .  نشان و سپس چند تظـاهرات در قـاهره و سـاير شـهرها ترتيـب داد                 2004 در دسامبر 

گرا در اعتراض بـه تعـرض نيروهـاي          هاي اسالم ديگري را دانشجويان دختر و اكثرا وابسته به گروه
تعـداد زيـادي زن و مـرد از همـه             2009 همچنيـن در ژانويـه      .  ها آغاز كردنـد    امنيتي به دانشگاه

كـارگران كارخانجـات و     .  ها آمدند هاي سياسي در اعتراض به حمله اسراييل به غزه به خيابان گروه
خواري يـك رشـته تظـاهرات و اعتـصابات را بـه               كارمندان دولت نيز در اعتراض به فساد و رشوه       

هرچند اعتراضات در رابطه با مسائل خاص زنان كمتر ديده شده       .  دهي كردند رهبري زنان سازمان
 . (Kelly and Breslin, 2010: 91)اند است، اما همواره فعاالن زن در صحنه حضور داشته

هايي در جهت رفع نابرابري جنسيتي از نظام حقوقـي     گام 2009 تا سال  2004 هاي  بين سال
تغييراتي در قانون تابعيت به نفع زناني كه با مرد خارجي ازدواج      2004 در سال .  مصر برداشته شد

براي اولين بار در مصر، شوراي عالي قضايي به زنان اجـازه    2008 در سال . كنند، صورت گرفت مي
در همين سال با اصالحاتي كـه در حقـوق كودكـان صـورت              .  داد كه در جايگاه قضاوت بنشينند   

 18 حداقل سـن ازدواج دخـتران بـه         .  سوي تساوي جنسيتي برداشته شد   گرفت، گامي اساسي به
تجديـدنظر در قـانون احـوال شخـصي در          .  سال افزايش يافت و ختنه دختران ممنوع اعالم شـد         

باوجود همـه ايـن اصـالحات، قـانون         .  حق طالق توافقي را تصويب كرد  2005 و  2000 هاي   سال
در مـورد حـق برابـري       11 اساسي در مورد حقوق زنان در بسياري موارد مبهم بود، مثال در مـاده        

 . زنان، بر شرط عدم تداخل آن با شريعت تاكيد شده بود
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هاي زيادي كه در اين دو دهه حاصل شد، تبعيض جنـسيتي      رغم اصالحات فوق و پيشرفت به
دليـل هنجارهـاي اجتمـاعي و عـدم وجـود             در عمل به  .  همچنان در نظام حقوقي مصر باقي ماند    

. ميزان مؤثري كـاهش دهنـد       سازوكار اجرايي كارآمد اين قوانين نتوانستند تبعيض جنسيتي را به     
هاي بارز عليه زنان مصري است، با وجـود غيرقانونـي            دختران كه يكي از خشونتطور مثال ختنه  به

ـال   .  گيرد بودن، همچنان در مناطق روستايي قرباني مي نـشان داد كـه       2005 تحقيق يونيسف در س
 .  انـد   سال دارند در كودكي ختنه شـده  49 تا  15 درصد از زنان مصري متأهل كه سني مابين  95/8 

(World Health Organization, 2008: 29)       كــاري  كنــترل پدرســاالرانه بــر زنــان؛ محافظــه
همچنين هيـچ   .  اند  اي در روستاها در تداوم اين وضعيت نقش داشته      اجتماعي و مذهبي و نظام قبيله

هر .  اي جدي در اين كشور است، منع نكرده است  طور صريح خشونت عليه زنان را كه مساله قانوني به
ـان        چند در قانون مدني اين جرم قابل تعقيب شناخته شده، اما  سازوكار مناسبي بـراي حمايـت از زن

هاي جنسيتي در   دهه اخير فعاالن حقوق زن با طرح موضوع خشونت در .  قرباني خشونت وجود ندارد
هاي ناموسي، كه شـديدترين نـوع         اند، با اين وجود هنوز قتل     ها تا حدودي تابوي آن را شكسته رسانه

  (Kelly and Breslin, 2010: 99).دهد خشونت جنسي است، در مصر رخ مي

هـاي فعـاالن      كوشـش .  در رابطه با دسترسي به عدالت نيز موانع عملي همچنان وجود دارنـد          
هاي شديد    حقوق زن در برمال ساختن تبعيض جنسيتي در دسترسي به عدالت همواره با مخالفت  

هاي فرهنگي زنان را از طرح دعوا در دادگاه خـانواده          نگرش.  رو شده است به سياسي و اجتماعي رو
. كننـد   گري به كنار آمدن بـا مـشكالت تـشويق مـي          دارند و درمقابل آنها را از طريق واسطه بازمي
درآمـد را    ويژه زنان كم هاي باالي طرح دعوا در دادگاه و فرايند طوالني آن بسياري از زنان به هزينه

يكي از موانع اساسي دسترسي به عدالت براي زنـان فقـدان            .  سازد از دفاع از حقوقشان محروم مي
  (Kelly and Breslin 2010: 92).منابع اقتصادي است

كننـد، در عمـل       كه قوانين ملي، امنيت شخصي همـه افـراد جامعـه را تـضمين مـي              درحالي
رغم اصالحات در قانون      به.  كنند  حكومت و بازيگران بخش خصوصي اين حق زنان را نيز تضيع مي

عالوه آزارهاي    به.  ، قوانين روابط خانوادگي از عدالت برخوردار نيست      )  2000 سال (احوال شخصي 
هاي عمومي ادامـه يافـت و زنـان را در بـسياري از                جسمي و جنسي هم در خانه و هم در عرصه     
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زادي رفـت و    آ   (Kelly and Breslin 2010: 98).پذير باقي گذاشـت     هاي زندگي آسيب بخش
شرط براي هر سطحي از استقالل اسـت، در           هاي مهم شخصي و پيش آمد كه يكي ديگر از آزادي

هـا يكـي از عوامـل مهـم در            آزار جنسي در خيابان  .  بسياري از موارد براي زنان محدود شده است
جمعي   دو مورد آزار جنسي دسته   2008 و  2006 هاي  در سال.  محدود كردن رفت و آمد زنان است

در مورد اول كه در روز عيـد فطـر رخ داد و          .  خود جلب نمود اتفاق افتاد كه توجه افكار عمومي را به
اي   اتفاقا گروهي از زنان محجبه مورد آزار قرار گرفتند، پليس كه در محـل حـضور داشـت مداخلـه        

هيچ تالشي بـراي تحـت        ،گشت  دست مي  به ها دست كه فيلم واقعه بر روي موبايل نكرد و با وجودي
فعاالن حقوق زن با برپايي تظاهرات در قاهره بـا شـعار    .  تعقيب قرار گرفتن مهاجمان صورت نگرفت

هاي مناسب از تكرار چنين وقايعي        از مقامات خواستند با اتخاذ سياست   »تر كنيد ها را امن خيابان«
اي رخ داد، پليـس مداخلـه كـرد و تعـدادي از               وقتي واقعه مـشابه    2008 در سال .  جلوگيري كنند

هاي زنان در تحت فـشار قـراردادن          اين پيشرفت در نتيجه تالش سازمان    .  مهاجمان دستگير شدند
همچنين اين اتفاقات   .  هاي اجتماعي حاصل شد     ها و شبكه مسئوالن و طرح مداوم موضوع در رسانه

كـارزاري را تحـت       1 مركز مصري حقوق زنان   .  هاي جديد مدافع حقوق زنان شد     موجب ظهور گروه
هـا موجـب شـد كـه          همه اين كوشش  .  راه انداخت   به »تر سازيم امن  ها را براي همه خيابان«عنوان 

در .  طور مرتب اين وقايع را بازتاب دهنـد    ها به تابوي بحث پيرامون اين موضوع شكسته شود و رسانه
سطوح فردي نيز به زنان جسارت بخشيد تا هنجارهاي اجتماعي را شكسته و عليه خشونت خانگي      

 (Kelly and Breslin 2010: 100-101). بپاخيزند

قـانون  .  هايي براي اصـالح قـوانين برداشـتند         دهه گذشته گام   چنانچه ديديم زنان مصر در دو 
منـشاء تبعيـض جنـسيتي بـود، دسـتخوش            1920 دهه   احوال شخصي كه از زمان تصويبش در 

هـاي قـضاوت      اصالحات زيادي شد، موانع حقوقي كه زنـان را از دسترسـي مـساوي بـه كرسـي                  
. كردند، شكسته شـدند     هاي شغلي برابر را محدود مي       داشتند و تابوهاي اجتماعي كه فرصت بازمي

اما دربرابر افزايش فقر تاثير مضاعفي بر زنان داشته و شانس آنها را براي دفاع از حقوقشان محـدود  

1. The Egyptian Center for Womens  Rights  
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كاري اجتماعي در ارتباط بـا محروميـت اقتـصادي، توانايـي         همچنين افزايش محافظه.  ساخته بود
ها   شايد بتوان گفت همين محروميت    .  داد هاي حقوقي برابر كاهش مي زنان را در استفاده از فرصت

 . يكي از عوامل متعدد حضور گسترده زنان در انقالب اخير بوده است
هاي حقوقي و آموزشي زنان در مصر، جديـدتر و محـدودتر از       پيشرفت 2011 رغم اينكه در  به
تـر    هاي طرفدار حقوق زنـان سـازمان يافتـه          آوردهاي زنان تونس بود، اما در اين كشور گروه   دست

هـاي اجتمـاعي فعـال بودنـد و وسـايل ارتبـاط               ها صداي رساتري داشتند، شبكه     بودند، در رسانه
اعتراضـات خيابـاني گـسترده بـراي        .  دادند هاي مختلف را بازتاب مي رغم سانسور ديدگاه جمعي به

سرنگوني مبارك و در ادامه براي فشار بر شوراي عالي نظاميان و سـپس در برابـر دولـت مرسـي،          
عنـوان    گوياي وجود جامعه مدني غني و پربار در اين كشور است و در اين ميـان نقـش زنـان بـه            

تصوير انسجام و همبستگي آنان در      .  ها را نبايد فراموش كرد  كنندگان مهم در همه عرصه مشاركت
 . بخش و بيادماندني است ميدان تحرير در روزهاي آغازين خيزش، الهام

تواننـد ايـن قـوانين سـودمند را در            آگاهي عمومي و تغييرات اجتماعي اخير در صـورتي مـي   
 . دست بگيرد زندگي زنان به واقعيت تبديل كنند كه دولتي كارآمد و پاسخگو زمام امور را به

  2011 وضعيت زنان مصر پس از تحوالت 
بالفاصله پس از انقالب و تشكيل حكومت انتقالي، مجلس قانون اساسـي بـراي تهيـه قـانون                  

عـضو ايـن      85 در اين نهاد زنان همچنان در حاشيه قـرار گرفتنـد، از              .  اساسي جديد تشكيل شد 
. در دولت محمد مرسي نيز هيچ زني در جايگاه مهمي قـرار نگرفـت           .  نفر زن بودند 4 مجلس تنها 

بندي را كـه طبـق آن         شوراي عالي نيروهاي مسلح قوانين انتخابات را تغيير داد و سيستم سهميه   
تنهـا    2011 ـ2012 در سال  .  هاي پارلمان به زنان اختصاص يافته بود، را لغو كرد درصد كرسي 12 
 )  94 ـ95 ، 1393 :كيندو. (نماينده انتخابات پارلماني حضور داشتند 508 نماينده زن در ميان  12 

كشور جامعه عرب در مورد وضعيت زنان كـه توسـط بنيـاد تامـسون          22 بندي  بر اساس رتبه
تـرين و     رحـم   عنـوان بـي     منتشر شد، مصر در بدترين رتبه قرار گرفت و بـه          2012 رويترز در سال 

طبق گزارش اخير سازمان ملل متحد      . ترين كشور براي زنان در كل جهان عرب معرفي شد خشن
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مقدمـه    5 ر اصـل    د   (Dyer, 2014: 1).انـد   درصد زنان مورد آزار جنسي قرار گرفته      99 بيش از 
طبق ايـن   .  ، برابري و عدم تبعيض ميان زنان و مردان تصريح شده است     2012 قانون اساسي سال 

هاي يكسان براي همه شهروندان اعم از زنان و مـردان بـدون               اصل، برابري زنان و مردان و فرصت
 10 همچنين طبـق اصـل      .  گونه تبعيض و حفظ حقوق زنان توسط دولت تضمين شده است      هيچ

بـا ايـن    .  عمـل آورد    هاي خاص و حمايت از زنان را به     قانون اساسي دولت موظف است كه مراقبت
سـكوت جامعـه،    .  هاي عمومي مواجـه هـستند      وجود، زنان مصر هنوز هم با آزار و اذيت در محيط

آميز عليه زنان مصري را افزايـش         توجهي دولت و بخشودگي مجرمان جنسي، اقدامات خشونت  بي
در تظاهرات ميدان تحريـر و در دوره حكومـت انتقـالي زنـان معـترض بارهـا توسـط                   .  داده است

مورد تعـرض     250 بيش از     2013 تا ژوئيه  2012 از نوامبر .  نيروهاي امنيتي مورد تعرض قرار گرفتند
 ) 94 ـ95 ، 1393 : كيندو. (عليه زنان ثبت شده است
ـان       ،دهه گذشته با اصالحاتي كه در قوانين صـورت گرفـت     چنانچه ديديم در دو  در وضـعيت زن

ـادي حاصـل شـد        لحاظ حقوقي پيشرفت   مصري به ـارك،           .  هاي زي ـله پـس از سـقوط مب ـا بالفاص ام
ـاختن ايـن دسـت         بخش ـابود س ـاز كردنـد       هايي از جامعه مبارزه خود را براي ن ـا آغ ـاي  .  آورده نيروه

ـاير        كار ادعا كردند قوانين مربوط به حقوق زنان كه در زمان مبارك وضع شـده  محافظه انـد، ماننـد س
بق گزارش توسعه   ط   (Langohr, 2011: 1-2).بقاياي اين رژيم نامشروع هستند و بايد ملغي شوند  

طـور    بـه .  انـد   هاي عمده نيز پيشرفت چنداني نداشته   انساني سازمان ملل متحد زنان مصر در شاخص
ـان            0/55 به    2012 مثال شاخص نابرابري جنسيتي در سال        148 رسيده و رتبـه ايـن كـشور در مي

هاي پارلمان توسط زنان اشغال      درصد از كرسي 2/2 در اين سال تنها . تنزل يافته است 126 كشور به 
درصد براي مـردان بـوده        74/3 درصد در مقايسه با       23/7 نرخ مشاركت زنان در بازار كار  .  شده است

  (Human Development Report, 2013).است

 وضعيت اقتصادي زنان منطقه خاورميانه و شمال آفريقا
هرچند در ابتدا بررسي وضعيت اقتـصادي زنـان خاورميانـه و شـمال آفريقـا در ايـن مقالـه                      

بيني نشده بود، اما در ادامه با توجه به اينكه اكثر تحليلگران مـشكالت اقتـصادي، بيكـاري و        پيش
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فقر كشورهاي منطقه را يكي از عوامل مهم انقالبات اخير و حـتي آغـازگر اعتراضـات مردمـي در           
اند، ضرورت بررسي وضـعيت اقتـصادي زنـان         كشور تونس و ساير كشورهاي منطقه ارزيابي نموده

لذا در اينجا با نگـاهي گـذرا مـسائل اقتـصادي منطقـه و            . منطقه در بخشي جداگانه احساس شد
 . كنيم دهه اخير را بررسي مي ويژه رشد فزاينده نيروي كار و مساله بيكاري جوانان و زنان در دو  به

هاي رفاه زنان همچون تحصيالت، حـق بهداشـت،           آوردهاي خاورميانه در بسياري از حوزه    دست
هاي مثبت با ديگر مناطق جهان قابل مقايسه است اما آنچه كه منطقـه در آن            گونه اميد به زندگي به

نرخ .  شود  هاي مشاركت اقتصادي و سياسي زنان مربوط مي  تر است، به شاخص طور مشهودي عقب به
: 1385 كواليي،  . (تر است   گيري از بقيه جهان پايين  طور چشم مشاركت نيروي كار زنان اين منطقه به

ـان را بهبـود                گذاري در بخش چندين دهه سرمايه)  41  هاي اجتماعي، سطح آمـوزش و بهداشـت زن
آميز نسلي از زنان جـوان      هاي آموزشي موفقيت سياست.  بخشيده و انتظارات آنها را افزايش داده است

ـا و     كننـد و خواسـتار فرصـت        اي فزاينده با همتايان مرد خود برابري مـي        را پديد آورده كه به گونه ه
اما با وجود رشد و ظرفيت باالي نيروي كار زنان نرخ واقعي مـشاركت       .  هاي برابر با آنها هستند پاداش

ـاني اسـت           آنها در منطقه پايين نـرخ پاييـن       (World Bank, 2003).تـرين مـيزان در سـطح جه
اين .  ها و بر كل جامعه تحميل كرده است       هاي زيادي را بر خانواده مشاركت زنان در نيروي كار هزينه

ـاري جامعـه را افـزايش مـي                      ـار نـرخ بيك دهـد نيـز      باور غلط كه افزايش مشاركت زنان در نيروي ك
دهد كه    المللي نشان مي    بين   هايي در برابر حضور زنان در بازار كار پديد آورده است، اما تجربه  مقاومت

ـاط اسـت               در بلندمدت مشاركت بيشتر زنان در نيروي كار با نرخ  ـاالتر اشـتغال كامـل در ارتب . هاي ب
 )  47 : 1385 كواليي (

هاي اقتصادي جهاني نـرخ رشـد ثابـت و حتـي             رغم بحران بهبرخي از كشورهاي اين منطقه  
اند، اما اين رشد اقتصادي بـه ايجـاد مـشاغل مناسـب و              آميزي داشته اصالحات اقتصادي موفقيت

هاي واقعي و در حـال افزايـش          كافي براي نيروي كار در حال رشد منطقه تبديل نشده و خواسته    
به گزارش بانك جهاني نـرخ مـشاركت زنـان        . كرده را برآورده نساخته است جوانان و زنان تحصيل
تر از نرخ مـشابه در سـاير منـاطق جهـان بـوده و              گونه قابل توجهي پايين منطقه در نيروي كار به

تر از نرخي است كه ساختار سني جمعيت، سطوح تحـصيلي و بـاروري زنـان ايـن             همچنين نازل
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گونه تناسبي با مـيزان بـالقوه      سطح بالفعل مشاركت زنان در نيروي كار هيچ.  كند منطقه اقتضا مي
  (World Bank, 2003).امكان مشاركت آنها ندارد

اجتماعي خاورميانه و شمال آفريقا در آغـاز قـرن       ـيك عامل قابل توجه در موقعيت اقتصادي 
به كمال رسيدن ساختار سن منطقه است، كه با توجه به تحصيالت باالي نسل جـوان خـود               21 

دهه گذشته سومين     طبق آمار، شمال آفريقا در دو       . فرصتي براي رشد اقتصادي منطقه بوده است
 20 ميليـون در      43/5 تعداد نـيروي كـار منطقـه از         .  نرخ رشد نيروي كار را در جهان داشته است 

كه تعداد مشاغل ايجاد شده       رسيده است، در حالي   2011 ميليون در سال  72/04 سال گذشته به 
هـاي شـغلي      اين درحالي است كه ايجـاد فرصـت        (ILO, 2012: 75) .تنها دو برابر شده است 

بـا توجـه بـه اينكـه رشـد          .  شرط الزم براي افزايش مشاركت زنان در نيروي كار است  بيشتر پيش
  شود و بسياري از مناطق جهـان آن        ساالنه نيروي كار بالقوه موهبتي براي يك كشور محسوب مي

دليل عدم ايجاد مشاغل مناسب و كافي ايـن           اند، در اين منطقه به را به رشد اقتصادي تبديل كرده
هاي اجتمـاعي و انقـالب          فرصت طالئي عمال به تهديد تبديل شده و در نهايت موجب بروز بحران

 . گرديده است
دهه اخير در منطقه خاورميانه و شمال آفريقـا باالتريـن         طبق آمار بانك جهاني بيكاري در دو 

سطح دستمزدها نيز در اين كشورها در نيمه پايين شاخص جهانـي           . نرخ را در جهان داشته است
. البته معضل بيكاري بيشترين آسيب را به زنـان و جوانـان وارد كـرده اسـت         .  دستمزدها قرار دارد

درصـد   19 درصد، زنان به  27 نرخ بيكاري جوانان به  2011 طبق آمار سازمان جهاني كار در سال 
هر سه نرخ اخير در منطقه شمال آفريقا در باالترين حـد           .  درصد رسيده است 41 و زنان جوان به 

كرده و ماهر حتي از زنان بامهارت         در برخي از اين كشورها نرخ بيكاري زنان تحصيل.  خود هستند
. هاي بازار كار ايـن منطقـه اسـت          البته بيكاري تنها بخشي از چالش     .  تر بوده است كمتر هم پايين

نفـر    10 قريبـا از هـر      ت  2011 در سال . چالش ديگر عدم موازنه كار مناسب در ميان شاغلين است
. نوعي در معرض از دسـت دادن كـار خـود هـستند              پذير هستند، يعني به نفر آنها آسيب 4 شاغل 

همچنيـن شـاغلين بخـش      .  پذيرترند  تايان مرد خود آسيب البته در همه كشورها زنان شاغل از هم
المللـي    بيـن     خدمات مانند معلمان و پرستاران كه اغلب زنان هستند، در مقايسه با اسـتانداردهاي      
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اين خـود يكـي ديگـر از عوامـل            . (ILO, 2012: 75)اند  تري دريافت كرده    اغلب دستمزد پايين 
 . نارضايتي زنان در اين منطقه است

المللي از جمله بانك جهـاني همـواره منـاطق مختلـف جهـان را                  بين    نهادهاي اقتصادي 
هاي   هاي خود به آنها توصيه     دهند و در گزارش لحاظ توسعه اقتصادي مورد مطالعه قرار مي به

هـاي خـود در مـورد خاورميانـه و شـمال آفريقـا                بانك جهاني در گزارش   .  نمايند  الزم را مي 
گذاري خارجي را توصـيه نمـوده و بـراي ايـن سياسـت مواهـب                  آزادسازي تجاري و سرمايه

. ها فرصـت شـغلي را برشـمرده اسـت           بيشماري از جمله افزايش صادرات و پيدايش ميليون       
هاي بانك جهـاني در ايـن ارتبـاط تـا             هرچند برخي از اين كشورها ازجمله تونس به توصيه       

هـا    دليل فراهم نبودن بستر سياسي و اجتماعي الزم اين سياست         اما به ،حدودي عمل كردند
منجر به تحوالت شديد سياسي و اجتماعي در اين كـشورها شـد و از قـضا تـونس در ايـن                     

مندي از اين مواهب مستلزم اصالحات عميـق و گـسترده        جريان پيشتاز گرديد؛ چرا كه بهره
متاسـفانه در ايـن     .  كارگيري اسلوب صـحيح زمامـداري اسـت         در روش اداره امور كشور و به   

گـذاري هماننـد سـاير        بند در زمينه سرمايه     كشورها دست زدن به اصالحات غيرجدي و نيم    
تنها اثـر چنـداني بـر وضـع           مسائل بدون فراهم نمودن بسترهاي سياسي و اجتماعي الزم نه    

كـه بانـك     چنان.  هاي شغلي نيز شده است اشتغال نداشته، بلكه موجب از دست رفتن فرصت
هاي خود به كرات هشدار داده بود تحوالت اقتصادي، مساله اشـتغال را در        جهاني در گزارش

هاي شـغلي مواجـه       ترين چالش در زمينه فرصت  اين كشورها حادتر كرد و منطقه را با بزرگ
چكيـده گـزارش بانـك      . (هاي عميق اجتماعي و سياسي انجاميد   ساخت و سرانجام به بحران

/Siteresources. worldbank. org/INTMENA)  :درجهـــــــــــــــــــاني    

Publications/20262208/Tradeoverview. pdf)  

 گيري نتيجه

هاي اصالحي و نوگرا در ايـن دو كـشور تـاثير مـستقيمي               چنانچه ديديم، اتخاذ سياست
عنـوان    در قـانون اساسـي هـر دو كـشور از زنـان صـراحتا بـه                 .  موقعيت زنان داشته است    بر
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در قانون احوال شخـصي ايـن كـشورها، اصـالحاتي زيـادي             .  شهروندان مساوي ياد شده بود
هاي   دهه اخير پيشرفت ويژه در دو  صورت گرفته بود و شايد بتوان ادعا كرد كه حقوق زنان به

. گذاري بر روي آموزش و بهداشت زنان وسيع و گسترده بود     سرمايه.  گيري داشته است چشم
مداران اين كشورها متوجه ضرورت ايجاد تغييرات اجتماعي از طريق ورود زنـان بـه            سياست

هاي توسعه ملـي گنجانـده شـده          بازار كار شده بودند و به همين دليل توسعه زنان در برنامه 
هاي قانوني همچنان مانع        گذاري، تبعيض   آوردهاي مثبت در زمينه قانون رغم دست اما به.  بود

هاي قابل توجه در زمينه آموزش و بهداشت، مشاركت   پيشرفت زنان شده و با وجود پيشرفت
. كمرنگ بـاقي مانـده بـود        21 دهه اول قرن     هاي سياسي و اقتصادي در پايان  زنان در عرصه

چراكه تسلط مردساالرانه مشخصه فرهنگي غالب در منطقه اسـت كـه بـا حـضور زنـان در                    
فرهنگ اين كـشورها همچنـان بـر جـدا          .  هاي اجتماعي و سياسي سر ناسازگاري دارد  عرصه

حوزه خصوصي، به زنان و وظايف آنـان در قبـال          .  بودن حوزه خصوصي و عمومي تاكيد دارد
كه حوزه عمومي دنياي مردان است و زنان مجاز به كار در حوزه          خانواده تعلق دارد، در حالي

در ايـن كـشورها         ديوار ضخيم بين اين دو حوزه   . ويژه در عرصه سياست نيستند عمومي و به
بـراي پيـشرفت        بنابراين ايجاد پل ارتباطي بين اين دو حوزه   .  حركت زنان را كند كرده است

زنان عرب و فعـاالن حقـوق زنـان بايـد از            .  ويژه در حوزه سياست بسيار اساسي است  زنان به
هاي حساس به وضعيت زنان تحت فـشار      گذاري مداران جديد را براي سياست طرفي سياست

هاي داخلي قدرت از جمله نهادهاي مذهبـي            بگذارند و از طرف ديگر با توسل به ساير كانون 
ها از طريق مـذاكره و جلـب حمايـت مؤثـر آنهـا،            هاي جامعه مدني و رسانه اسالمي، سازمان

مشروعيت و مقبوليت اصالحات پيشنهادي خود را تضمين نمايند و با تعامل سازنده با آنهـا،      
 . گام شوند براي ايجاد اين پل ارتباطي پيش

هاي زمامداري  اصالحات اساسي در اين كشورها در صورتي محقق خواهد شد كه شاخصه
وري و اثربخـشي      گويي، شفافيت، حكومت قانون، بهـره       پذيري، پاسخ   خوب از جمله مشاركت 

گام زنـان و      در اكثر ادبيات مربوط به زمامداري خوب، از مشاركت هم .  وجود داشته باشد...  و 
همچنين وجود جامعـه    .  عنوان كليد بنيادي و اصلي زمامداري خوب ياد شده است     مردان، به
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وسعت و سطح مـشاركت   .  يافته از جمله الزامات مشاركت خواهد بود مدني متشكل و سازمان
گيري و اجرا، روندي است كه سالمت و پايداري يك جامعـه      افراد و نيروهاي مؤثر در تصميم

چنانچه در اين دو كشور ديـديم بـدون مـشاركت نيمـي از             .  كند را هرچه بيشتر تضمين مي
اينكه چگونه حقوق زنان بـا تقاضـاهاي جامعـه          .  شهروندان نتايج مطلوب حاصل نخواهد شد  

تر اجتماعي، اقتصادي و سياسي پيوند بخورد، نمايـانگر آينـده تحـوالت            براي تغييرات وسيع
 . سياسي در منطقه خواهد بود
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