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چکیده
زنان در برهه ای از تاريخ از حق مش��اركت سياسی در جوامع گوناگون محروم بوده اند. متأسفانه اين تبعيض 
ناروا كه ريش��ه در تفكر فيلس��وفان سياسی مغرب زمين داش��ت، تا اواسط قرن نوزدهم در كشورهای مدعی 
دموكراس��ی و حقوق بشر ادامه يافت. اسناد حقوق بش��ر با درك نابسامانی اوضاع، تالش نمود حق سياسی 
زنان را به طور مستقيم و غير مستقيم احيا كند كه مهم ترين اقدام آن، تدوين كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان 
است. دين مبين اسالم از ابتدا اين حق را برای زنان به رسميت شناخته بود، اما با توجه به تحوالت روزافزون 
دنيا، نحوه مش��اركت سياس��ی آنان تغيير كرد. بنابراين، ضروری است كه نحوه عملكرد كشورهای اسالمی با 
توجه به معيارهای بين المللی امروزی س��نجيده ش��ود كه گزارشهای ارائه شده به كميته منع تبعيض عليه زنان 

منبع خوبی در اين زمينه است.

گزارشهای کمیته منع تبعیض علیه زنان در خصوص 
مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسالمی عضو؛

ترجمه و تحلیل مختصر آن 
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مقدمه
عليه  تبعيض  از  مختلفی  جلوه های  شاهد  بشر  تاريخ 
زنان در امور مدنی، سياسی، اجتماعی و ... است. علت 
و چرايی متفاوت انگاشتن زنان از مردان در موضوعاتی 
كه به سرنوشت كلی جامعه مربوط می شود، چيست؟ 
يكی از مهم ترين داليل نگاه ناعادالنه به زنان، در متون 
كاماًل  به طور  كه  آمده  اسالم  از  پيش  ابراهيمی  اديان 
جانب دارانه جايگاه زن را در برابر مرد مخدوش نموده 

و او را مطيع و پيرو مرد قرار داده است.1
هم زمان  و  قرون وسطی  اتمام  از  بعد  اروپايی  جوامع 
با شروع دوران نوزايی و رهايی يافتن از سلطه عقايد 
ترديد  قابل  غير  و  مسّلم  را  يافته های خود  كه  كليسا 
كنار  را  مذهب  عرصه ها،  از  بسياری  در  می دانست، 
از سنت دينی رايج  نتوانستند  تا مدتها  گذاشتند، ولی 
درباره زنان دست بكشند. البته سبب پايداری و تداوم 
اين وضعيت تبعيض آميز، تنها دين نبود، بلكه آداب و 
به  ايفا می نمود،  رسوم سنتی هم نقش بسزايی در آن 
طوری كه برهم زدن اين قالب كه قدمت چندين ساله 
داشت، به راحتی ميّسر نبود.2 برخی از متفكران عالوه 
به  ندادن آموزش خوب و مناسب  بر دو عامل فوق، 
زنان و تلقی اي را كه جامعه از سعادت زن در محيط 
خانواده و ايفای نقش مادری داشت، به نقد كشيده و 

آن را محصول قوانين طبيعی بشر نمی دانند.3
انديشه  و  باور  در  بزرگی  تحول  فرانسه  كبير  انقالب 
و  حكومت  برابر  در  خود  حقوق  به  نسبت  مردم 
زمامداران ايجاد كرد. اوليمپ دوگوژ فرانسوي بعد از 
اعالميه خود  در  بار  اولين  برای  فرانسه،  كبير  انقالب 
راند،  ويژه در عرصه سياست سخن  به  از حقوق زن 
اما حوادثی كه بعد از اين انقالب رخ داد، بسياری از 

اميدها را به يأس مبدل ساخت.4
بايد  را  مردان  با  برابر  به حق سياسی  رسيدن  نهضت 

1 . “women in Islam versus women in the Judeo-
Christian traditional”, pp.2&3.
2 . Feminism in Islam, p.3.

3 . نقد و نظر درآمدی بر نظريه های فمينيستی، صص44-38.
4 . عصر روشنگری، ص95.

در جنبش لغو نظام برده داری جستجو كرد؛ زيرا زنان 
در لوای اين جنبش توانستند خواسته های خود را در 
زمينه مشاركت در امور سياسی بيان كنند. از اين رو 
در نهمين كنفرانسی كه عليه برده داری زنان آمريكايی 
به  شد،  خاصی  توجه  موضوع  اين  به  گرديد،  برگزار 
از  يكی  داگالس  فردريك  بعد  سال   10 كه  طوری 
رهبران مبارزه با برده داری در سر مقاله ی خود نوشت: 
»ما اعتقاد خود را در اين مورد بيان می كنيم كه همه 
برای مردان جايز است،  اعمال آن  كه  حقوق سياسی 
برای زنان نيز جايز می باشد. همه ويژگيهايی كه مرد را 
به عنوان موجودی خردمند و مسئول متمايز می سازد، 

در مورد زن نيز صدق می كنند«.5
در  كه  است  اين  مبارزه،  اين  در  اهميت  حائز  نكته 
برده داری  نظام  لغو  ضرورت  غرب  دنيای  زمان  آن 
رفع  از  مهم تر  را  آن  و  بود  كرده  درك  خوبی  به  را 
ويژه  به  گوناگون  عرصه های  در  زنان  عليه  تبعيض 
سياست می دانست. برای مثال در نوشته ذيل وضعيت 
اقتدارگرايانی كه خواستار اعطای  با  زنان در مواجهه 
حقوق ناچيز به آنان بودند، به روشنی بيان شده است: 
و  حبس  درباره  قوانينی  مجلس  )مرد(  »نمايندگان 
آزادی موقت زنان هوادار حق رأی تصويب می كردند 
كه جنبش نتواند با مرگ افراد بر اثر اعتصاب غذا در 
را  زنانی  زندان، صاحب شهيد شود؛ مردان چماق دار 
كه در صدد تقديم عريضه به نخست وزير برمی آمدند، 

كتك می زدند«.6
به نظر فمينيستها آنچه بيشتر از هر مورد ديگری موجب 
و  است  شده  كشورداری  امور  در  زنان  عقب ماندگی 
بايد هرچه سريع تر رفع شود، تقسيم بندی  جامعه به دو 
محيط خصوصی و اجتماعی و حاكميت اخالق مردانه 

در عرصه سياست است.7
در واقع، انتقاد از اين دو محيط، واكنشی به طرز تفكر 
فيلسوفان بزرگی مانند ارسطو، هابز، الك و روسو بود 

5 . از جنبش تا نظريه اجتماعی تاريخ دو قرن فمينيسم، ص62.
6 . جامعه شناسی زنان، ص261.

7 . “Global feminism & women’s citizenship in 
Muslim world”, pp.3-6.
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كه معتقد بودند: زن و مرد به طور طبيعی باهم تفاوت 
می شود،  محسوب  زن  از  عاقل تر  ذاتًا  مرد  و  دارند 
بنابراين، مردان مناسب سياست و زندگی اجتماعی و 
زنان بيشتر مناسب زندگی عاطفی و احساسی هستند.8

سرانجام زنان در نيمه قرن نوزدهم توانستند به حقوق 
با مردان در زمينه مشاركت  سياسی دست يابند  برابر 
انسان گرايی  روح  شدن  دميده  از  فمينيسم  جنبش  و 
اول  خانمان سوز  جنگهای  از  خسته  جهان  كالبد  در 
با  مفهوم  اين  تعامل  نحوه  برد.9  را  كافی  بهره  دوم،  و 
نظام بين الملل حقوق بشر به سه دوره متفاوت تقسيم 
جهانی  اعالميه  با  آن  پيوند  اول  دوره  در  می شود: 
حقوق بشر و پيمان نامه حقوق سياسی زن می توانست 
دورنمای خوبی را برای پيشبرد حقوق زن نمايان كند، 
ولی با رسيدن موج دوم كه از دهه 60 ميالدی شروع 
سمت  به  زنان  باور  در  افراطی  دگرگونی  شاهد  شد، 
كه  می باشيم  است،  زن  به  مربوط  آنچه  هر  در  تغيير 
چندانی  نتيجه  جنسی  آزادی  جز  موج  اين  متأسفانه 
كه  وضعيت  اين  درك  با  سوم  موج  است.  نداشته 
نگاه افراطی به مسائل زنان نمی تواند دريچه ای برای 
حمايت از اين جنس در نظام بين المللی بشر باز كند، 
محور فعاليت خود را با اذعان به متفاوت بودن زن و 
مرد از نظر خلقت، متمركز نمود، ولی خواستار برابری 
نگرش،  اين  نتيجه  مهم ترين  كه  شد  دو  آن  حقوق 
تصويب كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان در سازمان 

ملل متحد بود.10
عرصه  در  فمينيستها  آرمان  به  بشر  حقوق  هرچند 
جهانی عينيت و رسميت بخشيد، اما هواداران اين گروه 
آن را كافی و قانع كننده ندانسته و اشكاالتی را بر آن 

وارد كردند:
1. حقوق زنان در اسناد بر پايه حقوق مردان پی ريزی 
شده و به هيچ عنوان به عاليق و ويژگيهای خاص زنان 

توجه نشده است.11
8 . فمينيسم، ص44.

9 . دائرة المعارف دموكراسی، ج2، ص843.
10 . “the three waves of feminism”, pp.3-17.
11 . women’s right, human rights: International 
feminist perspective, p.103.

2. بيشترين نقض حقوق زنان، در محيطهای خصوصی 
اتفاق می افتد، حال آنكه نظام بين الملل حقوق بشر هيچ 

سازوكاری برای نظارت بر آن ندارد.12
3. نهاد های حقوقی برخالف ادعاهايشان در حمايت از 

حقوق زنان، ناكارآمد بوده و متناقض عمل كرده اند.13
مربوط  به ويژه در حوزه  بشر  اسناد حقوق  اغلب   .4
و  بنا شده  فرهنگ غربی  و  انديشه  مبنای  بر  زنان  به 
به ديگر فرهنگها توجهی نشده است. به عبارت ديگر، 
مشرق  فرهنگ  خصوص  به  ديگر  ملل  زنان  عاليق 

زمين مغفول مانده است.14
تهيه  مسئله  1972م  سال  در  زنان  وضعيت  كميسيون 
مسائل  و  جوانب  همه  كه  را  الزام آور  پيمان نامه  يك 
زنان را در نظر بگيرد، با همكاری و حمايت كشورهای 
كميسيون،  اين  نمود و در سومين جلسه  عضو مطرح 
و  شد  آماده  زنان  عليه  تبعيض  منع  پيمان نامه  مفاد 
و 10  موافق  رأی  با 130  در سال 1979م  سرانجام 
رأی ممتنع در مجمع عمومی سازمان ملل به تصويب 

رسيد و از سال 1981م اجرای آن الزامی گرديد.15
با توجه به نقش زنان در فرايند مشاركت سياسی در 
عضو  اسالمی  كشورهای  عملكرد  نحوه  نبوی،  سنت 
گرفتن  نظر  در  با  زنان،  عليه  تبعيض  منع  كنوانسيون 
معيارهای بين المللی در اين رابطه چگونه است؟ مقاله 

حاضر سعی دارد به اين پرسش پاسخ دهد.

مشارکت سیاسی16 زن در اسالم
زنان مسلمان برخالف گذشتگان خود، در حكومتی كه 
در شبه جزيره عربستان تشكيل  حضرت محمد)ص( 
داده بود، حضور مستمر و نقش تعيين كننده ای داشتند. 
بعد از فتح  به همين دليل، خداوند متعال طی فرمانی 

12 . International human rights law & domestic 
violence, p.80.
13 . Human rights quarterly, vol.17, p.513; Public law 
after the human rights act, pp.44&45.
14 . The responsibility to protect, p.61.
15 . www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.

16 . مش��ارکت سیاس��ی به معنی فرص��ت پرداختن ش��مار زيادی از 
شهروندان به امور سیاس��ی و از شرطهای الزم دموکراسی است )دائرة 

المعارف دموكراسی، ج3، ص1241(.
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به  مستقل  طور  به  را  زنان  از  بيعت  اخذ  اجازه  مكه، 
و  آيه  اين  به  استناد  با  فقها  داد.17  اكرم)ص(  پيامبر 
را  مساوات  و  غير  واليت  عدم  قاعده  ديگر،  شواهد 
خدا  كه  گرفتند  نتيجه  آن  مبنای  بر  و  نموده  استنباط 
زمام امور افراد را به ديگران نسپرده، بلكه همه را آزاد 
و مستقل آفريده است، بنابراين، حاكم اسالمی نمی تواند 
بدون بيعت يا كسب رضايت از مردم بر مسند حكومت 
تكيه كند. به رغم اختالف ديدگاه در ميان انديشمندان 
حكومت  مشروعيت  بر  بيعت  تأثير  نحوه  در  اسالمی 
مرد  و  زن  بين  تبعيض  عدم  است  مهم  آنچه  اسالمی، 
در نحوه انتخاب نوع حكومت است. به عبارت ديگر، 
با توجه به نص صريح قرآن، حاكم اسالمی نمی تواند 
بدون آنكه نظر زنان را كسب نمايد، حكومت خود را 

مقبول تلقی كند.18
فقه  در  احكام  استنباط  در  ثابت  معيارهای  از  يكی 
اتكای  يعنی  نص گرايی  می باشد.  نص گرايی  سياسی، 
علمی  فعاليت  در  محوريت  كه  نص  بر  دانش  اين 
در  موجود  معيارهای  ديگر  آن،  بر  عالوه  می باشد. 
برداشت حكم سياسی مانند عقل و عدل نيز ضرورت 
مشاركت سياسی زن در اهرم قدرت را اذعان دارند.19

اسالم برای مشاركت سياسی زنان به عنوان يك عضو 
جامعه مرزی قائل نيست و اين امر را منوط به حفظ 
به  اسالم  اهتمام  است.  نموده  زن  و شخصيت  حرمت 
اين امر را می توان از محروميت زن از تصدی منصب 
قضاوت � به عنوان يكی از شئون حكومتی � به خوبی 
از داليل آن  فقهای عظام يكی  دريافت كرد، چنانچه 
منظر  از  دانسته اند.20  منزلت زن  با  بودن آن  منافی  را 
اسالم، مشاركت زنان در سياست تا حدی مقبول است 
كه باعث تنّزل او در جامعه نشود و به بهانه حق تعيين 

17 . ممتحنه، 12.
18 . قواعد فقه سياس��ی، ص��ص142-169؛ والية االمر، صص111-

.113
19 . فقه سياسي، صص105-99.

20 . بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ج6، ص426.

جای  به  و  نگيرد  قرار  استفاده  سوء  مورد  سرنوشت، 
نقش محوری، به مانورهای مصنوعی و نوعًا نمايشی 

نپردازد.

مشارکت سیاسی زن از منظر گزارشهای کمیته 
منع تبعیض علیه زنان

به ويژه در شمال آفريقا  تحوالتی را كه دنيای عرب 
در سالهای اخير پشت سر گذاشته، نمی توان در ارتقای 
مشاركت سياسی زنان ناديده گرفت، اما پيش از اين 
برخی از محققان بر اين باور بودند كه نظامهای اقتصادی 
شده  پی ريزی  ليبراليسم  بر  مبتنی  كه  مسلمان  جوامع 
بودند، به آزادی سياسی منجر خواهند شد و در برابر 
حكومتهای  از  جهانی  قدرتهای  حمايت  انديشه،  اين 
خودكامه عرب را به جهت مقابله با موج اسالم خواهی، 
مهم ترين دليل در عدم كاميابی رسيدن به مردم ساالري 

واقعی می دانستند.21
اين اعتقاد كه انجام امور سياسی، فقط از عهده مردان 
جامعه برمی آيد، در كشورهای مسلمان به ويژه اعراب، 
با  اين جوامع  محوری ترين چالشی است كه زنان در 
آن روبه رو هستند. به طور مثال در انتخابات سالهای 
زنان  بحرين،  كشور  ملی  مجلس  2006م  و   2002
آشكارا از سوی رقبای مرد خود تهديد می شدند، حتی 
برخی به صراحت اعالم می كردند كه سياست، فضايی 
زنانه نيست.22 متأسفانه رسانه های گروهی نيز نگرشی 
عرصه  در  زنان  فعاليت  به  نسبت  تبعيض آميز  كاماًل 
سياست در پيش گرفته بودند و نقش آنان را كم رنگ تر 
نظامهای  به  خيابانی  اعتراضات  در  ويژه  به  مردان  از 
سياسی به تصوير می كشيدند. با اين حال فمينيستهای 
و  اسالم خواهی  و  دموكراسی  موج  معتقدند:  عرب 

21 . “The Role of Women in the Arab World: Toward 
a new wave of Democratization, or an Ebbing Wave 
toward Authoritarianism?”, p.1.
22 . “bahranini women in the 21 century: disputed 
legacy of unfinished revolution”, p.8.
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رسيدن به حقوق برابر با مردان در ابتدای راه است.23
آمده  زنان  عليه  تبعيض  منع  كنوانسيون   7 ماده  در 
است: دولتهاي  عضو كنوانسيون وظيفه دارند اقدامات  
مقتضي  براي رفع  تبعيض  عليه  زنان  در زندگي  سياسي  
اطمينان   مخصوصًا  و  نمايند   اتخاذ  كشور،  عمومي   و 
را  زير  حقوق   مردان ،  با  مساوي  شرايط   در  كه   دهند 

براي  زنان  تأمين كنند:
الف( حق  رأي  دادن  در همه  انتخابات  و همه پرسيهاي  
عمومي  و صالحيت  انتخاب  شدن  در همه نهادهايي كه  

با انتخابات  عمومي  برگزيده  مي شوند.
اجراي   و  دولت   سياست   تعيين   در  شركت   حق   ب( 
آنها و به عهده  گرفتن  مشاغل دولتي  و انجام  وظايف  

عمومي  در تمام  سطوح  دولتي .
غيردولتي   انجمنهاي   و  سازمانها  در  شركت   حق   ج( 

مربوط  به  زندگي  عمومي  و سياسي  كشور.
اكنون به بررسی عملكرد كشورهای اسالمی24 پرداخته 

مي شود:
آذربايجان: دولت آذربايجان با اشاره به مواد 55 و 56 
قانون اساسی خود اعالم می كند كه زنان مانند مردان 
همه  در  می توانند  و  می باشند  برخوردار  رأی  از حق 
مانند رياست  پستهای سياسی موجود در آذربايجان، 
عنوان  به  را  خود   ... و  مجلس  نمايندگی  جمهوری، 
كانديد معرفی كنند و هيچ گونه محدوديتی در راستای 
احراز مناصب مختلف سياسی برای آنان از نظر قوانين 
ارائه  آمار  طبق  بر  ندارد.  وجود  انتخابات  به  مربوط 
امور  در  زنان  مشاركت  ميزان  گزارش،  اين  در  شده 
سياسی بين 17 تا 65 درصد است كه به طور ميانگين 

23 . “the role of women in Egyptian 25 January 
revolution”, p.23.

24 . فهرس��ت کش��ورهای اسالمی براساس سايت س��ازمان همکاری 
اس��المی )کنفرانس اسالمی( استخراج ش��ده است. برخی از کشورهای 
اس��المی عضو تاکنون هیچ گزارشی را به اين کمیته ارائه نکرده اند. اين 
کشورها عبارتند از: افغانس��تان، امارات متحده عربی، بحرين، برونئی، 
چاد، قطر، گابون، عمان، مالی و س��ومالی. برخی از کش��ورها با وجود 
ارائ��ه گزارش، در س��ايت کمیته رفع تبعیض علیه زن��ان، گزارش آنها 

موجود نمی باشد. اين کشورها عبارتند از: سنگال و جیبوتی.

می باشند.  مشغول  فعاليت سياسی  به  زنان  33 درصد 
تنها يك  ميان احزاب سياسی موجود در آذربايجان، 
حزب به طور مستقيم توسط زنان اداره می شود و ديگر 
فعاليت در عرصه زنان  به  احزاب بخشهايی دارند كه 
در  زنان  كم رنگ  نقش  گرفتن  نظر  در  با  می پردازند. 
در  غيردولتی  سازمان   50 هم اكنون  سياسی،  احزاب 
زمينه زنان به فعاليت مشغول هستند كه بنابر ادعای 
خود  از  را  مؤثری  نقش  توانستند  آذربايجان،  دولت 
نشان دهند. بنابر اين گزارش، علت حضور اندك زنان 
در  را می توان  آذربايجان  در  قدرت سياسی  اهرم  در 
اين موارد دانست: 1. وجود سنتهای سخت در جامعه 
آذربايجان نسبت به حضور زنان در امور سياسی 2. 
حاكم بودن شرايط بد اقتصادی در دوران كمونيستی و 
نبود  بعد از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی سابق و 
سازوكارهای الزم در جهت حمايت از خانواده 3. نبود 
فهم مشترك نسبت به لزوم وجود يك رهبر سياسی زن 

در ميان زنان و تصور مردانه دانستن امور سياسی.25
براساس  است:  آمده  دولت  اين  گزارش  در  آلبانى: 
اين كشور، زنان می توانند در  اساسی  قانون  ماده 46 
تمامی سمتهای سياسی حضور داشته باشند و هيچ گونه 
محدوديتی در اين زمينه وجود ندارد. دولت آلبانی در 
ادامه اين گزارش، با اشاره به حضور چشمگير زنان در 
پارلمان اين كشور در خالل دوران كمونيستی، عنوان 
می كند كه بعد از تغيير رژيم سياسی و به وجود آمدن 
فضای باز، تنها 11 نماينده زن توانستند به پارلمان راه 
يابند. اين دولت علت افت ناگهانی مشاركت زنان را، 
وجود سنتها و نبود ساختار حمايتی مناسب از سوی 

احزاب سياسی می داند.26
در  الجزاير  دولت  اقدامات  مهم ترين  از  يكی  الجزاير: 
كشور،  اين  در  زنان  سياسی  وضعيت  بهبود  راستای 
1997م  سال  در  انتخابات  جديد  اليحه  تصويب 

25 . Committee on the elimination of discrimination 
against women, 2005, cedaw/c/AZE/2-3, pp.30-33.
26 . Committee on the elimination of discrimination 
against women, 2002, cedaw/c/ALB/1-2, p.33.
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محدوديتی  هيچ  بدون  زنان  اين اليحه،  براساس  بود. 
به  و  نظر خود رأی دهند  داوطلب مورد  به  می توانند 
هيچ عنوان تابعی از مرد محسوب نمی شوند؛ اين قانون 
در واقع واكنشی بود به نظام قديم كه مشاركت زن در 
امور سياسی را محدود به حضور مرد می كرد. امروزه 
به  اين كشور  مديريتی  باالی  زنان در سطوح  حضور 
مثال  به عنوان  يافته است،  افزايش  شكل چشمگيری 
برای اولين بار يك زن می تواند به عنوان معاون بانك 
عضويت  به  مي توانند  زن  دو  و  شود  انتخاب  مركزی 

شورای عالی اسالمی27 درآيند.28
مفاد  به  اشاره ای  بدون هيچ  اندونزی  اندونزى: دولت 
قانونی كه به طور مستقيم از زنان در عرصه سياست 
حمايت كند، اعالم می نمايد كه هيچ قانون تبعيض آميزی 
در اين زمينه وجود ندارد. با وجود اين، زنان حضور 
دولت  و  دارند  كشور  اين  سياست  عرصه  در  اندكی 
به  سياسی  گروههای  الزام  را  مسئله  اين  راه حل  تنها 
مشاركت زنان در فهرستهای انتخاباتی می داند. عالوه 
اندونزی29 تالشهای خود را  كنگره ملی زنان  اين،  بر 
برای حضور زنان در اركان قدرت آغاز نموده است. 
به  عالقه مندی  آنان،  كم رنگ  حضور  علت  بنابراين 
شركت در سازمانهای مردم نهاد در زمينه رفاه عمومی 
است. از منظر اين گزارش، زنان در جامعه حضور فعال 
دارند، ولی بيشتر مايل می باشند كه در امور اجتماعی 
فعاليت داشته باشند تا سياسی. به عبارت ديگر، فعاليت 

اجتماعی را مؤثرتر از فعاليتهای سياسی می پندارند.30
شهروند  يك  زن  كه  می كند  اذعان  اردن  دولت  اردن: 
محسوب می شود، پس او می تواند در تمامی فرايندهای 
سياسی اين كشور حضور فعال داشته باشد؛ زيرا دولت 
متعلق به همه ی اردنيها می باشد. اين گزارش يكی از 
امكان  را  حكومت  در  زنان  حضور  بارز  نمونه های 
شورای  و  مجلس  انتخابات  در  آنان  شدن  داوطلب 
27 . The high Islamic council.
28 . Committee on the elimination of discrimination 
against women, 2003, cedaw/c/DZA/2, pp.20-23.
29 . The Indonesian women’s national congress.
30 . Committee on the elimination of discrimination 
against women, 1997, cedaw/c/IDN/2-3, pp.33&34.

محلی می داند، اما متأسفانه در گذشته، مشاركت زنان 
زنی  هيچ  1989م  سال  در  كه  بود  ضعيف  حدی  به 
نتوانست به عالی ترين مركز تصميم گيری عمومي يعنی 
مجلس راه يابد. امروزه سازمانهای غيردولتی در اين 
كشور بسيار فعال هستند، به طوری كه 68 سازمان با 
عضويت 1250 نفر در زمينه زنان به ويژه سالمت و 

وضعيت حقوقی آنان فعاليت می كنند.31
ازبكستان: ماده 46 قانون اساسی كشور ازبكستان به 
صراحت حضور زن در سياست را به رسميت شناخته 
است. به همين منظور، به دستور مستقيم رئيس جمهور 
رياست  نهاد  در  معاونت جديد  در سال 1995م يك 
جمهوری برای رسيدگی به امور زنان و خانواده ايجاد 
شده تا به طور اختصاصی مشكالت آنان بررسی و راه 
حل ارائه شود. حضور زنان در انتخابات محلی دولت 
در اين كشور بسيار چشمگير است، به طوری كه 734 
زن به عنوان رئيس شورايی به نام مخلياس32 برگزيده 

شده اند.33
اعالم  خود  گزارش  در  بنگالدش  دولت  بنگلدش: 
سطوح  در  مهمی  نقش  كشور  اين  زنان  كه  می كند 
باالی تصميم گيری دارند، به طوری كه يك زن اخيراً 
انتخاب شده است.  اين كشور  به عنوان نخست وزير 
همچنين زنان حضور چشمگيری در انتخابات پارلمانی 
سالهای 1996 و 2001م اين كشور داشتند و توانستند 

30 كرسی مجلس را عهده دار شوند.
فهم  بيان  گزارش  اين  جنبه های  مهم ترين  از  يكی 
مشترك از سوی حزب حاكم و مخالف در مورد لزوم 
مشاركت زنان در فعاليتهای سياسی است كه منجر به 
انتخابات  شد.  زمينه  اين  در  مشترك  اعالميه  صدور 
نشان دهنده  اتفاقات  مهم ترين  از  پاريشاد34  اتحاديه 
مشاركت سياسی زنان محسوب می شود كه دولت از آن 
به عنوان انقالب خاموش )ساكت( در اين گزارش ياد 
31 . Committee on the elimination of discrimination 
against women, 1997, cedaw/c/JOR/1, pp.7&8.
32 . Makhallyas.
33 . Committee on the elimination of discrimination 
against women, 2004, cedaw/c/UZB/2-3, p.15.
34 . Union Parishad.
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می كند؛ زيرا زنان با وجود مشكالت عديده توانستند 
با مردان رقابت كنند و 25 كرسی از 110 كرسی را به 

خود اختصاص دهند.35
بنين: اين كشور در گزارش خود اعالم می كند كه در 
قانون گذاری خود همواره سعی داشته است كه هيچ گونه 
اعمال  سياست  عرصه  در  زنان  برای  را  محدوديتی 
نكند، اما آمارهايی كه ارائه می دهد، حاكی از اين است 
كه زنان نقش كم رنگی در سياست ايفا می كنند، به طور 
تنها  نماينده،  ميان 72  از  اين كشور  پارلمان  مثال در 
5 نماينده زن هستند و يا در هيئت وزيران، تنها يك 
زن حضور دارد. داليل حضور اندك زنان از منظر اين 
گزارش عبارتند از: 1. عدم اطالعات كافی زنان برای 
مبارزه، به منظور به دست آوردن حق سياسی 2. نبود 
اعتماد به نفس كافی در ميان زنان و سنتهای فرهنگی 
موجود در اين زمينه 3. مخالفت مردان با ورود زنان به 
سياست و نگاه بدبينانه به اين موضوع 4. عدم حمايت 

اقتصادی از زنان در عرصه سياست.36
بوركينافاسو: زنان حدود 51 درصد كل جمعيت اين 
كشور را تشكيل می دهند، با اين وجود، حضور آنان 
دليل  همين  به  است.  اندك  بسيار  سياست  عرصه  در 
دولت با تأسيس دپارتمان بسيج و سازمان دهی زنان37 
در سال 1984م تالش نمود با آگاهی بخشی به زنان، 
البته  نمايد.  تشويق  سياست  به  ورود  برای  را  آنان 
آمارهای ارائه شده در اين گزارش، نشان می دهد كه 
اين دپارتمان چندان موفق عمل نكرده است؛ زيرا برای 
نمونه در انتخابات سال 1995م تنها 19 زن توانسته اند 
به كرسی پارلمان دست يابند. همچنين 100 سازمان 
و  اقتصاد  زمينه سياست،  در  اين كشور  در  غيردولتی 
بهداشت حضور فعال دارند كه بخشی از فعاليتهای آنها 

35 . Committee on the elimination of discrimination 
against women, 2003, cedaw/c/BGD/5, pp.22-26.
36 . Committee on the elimination of discrimination 
against women, 2002, cedaw/c/BEN/1-3, pp.30-33.
37 . The Department for the Mobilization and 
Organization of Women.

به زنان اختصاص دارد.38
بوسنى و هرزگوين: طبق قانون اساسی اين كشور همه 
افراد باالی 18 سال می توانند در تمام فعاليتهای سياسی 
انتخابات و كانديد شدن و  اين كشور مثل شركت در 
... حضور داشته باشند و هيچ گونه محدوديتی در اين 
انتخابات  قانون  بنابر  ندارد.  وجود  زنان  برای  زمينه 
مجلس بوسنی و هرزگوين، يك سوم از داوطلباني كه 
هر حزب سياسی برای احراز پست نمايندگی به مجلس 
معرفی می كند، بايد از زنان باشد. اين قانون سبب شده 
است كه مشاركت زنان در پارلمان اين كشور به شكل 
چشمگيری افزايش يابد و به حدود 40 درصد برسد. 
دولت بوسنی و هرزگوين در گزارش خود بيان داشته 
كه استانداردهای نظام بين المللی حقوق بشر را به طور 

كامل به اجرا درآورده است.39
به مواد 40 و 91  استناد  با  پاكستان  دولت  پاكستان: 
نخست  پست  احراز  شرايط  كه  خود  اساسی  قانون 
اعالم  داشته اند،  بيان  را  جمهوری  رياست  و  وزيری 
می كند كه هيچ محدوديتی برای زنان به منظور احراز 
نوعی  به  اسالم  شرط  البته  ندارد،  وجود  پستها  اين 
دارد.  دربر  اقليت  زنان  برای  را  مستقيم  غير  تبعيض 
عالوه بر تضمينهاي قانونی، دولت به شّدت با افرادی 
اجرای  از  را  زنان  اين كشور  مناطق  از  برخی  در  كه 
حق سياسی )رأی( محروم كنند، به مقابله برمی خيزد. 
پيشاور در سال 2004م  عالی  دادگاه  دليل،  به همين 
با صدور حكمی اين موضوع را محكوم نمود، اما از 
انتخابات سال 2002م خودداری كرد و راه را  ابطال 
برای برخورد با اين بی قانونيها باز نمود. در پاكستان 
مسئوليت  كابينه  در  همواره  زن  يك  سنتی  طور  به 
وزارتخانه زنان، رفاه اجتماعی و آموزش خاص آنان 

را بر عهده دارد.40

38 . Committee on the elimination of discrimination 
against women, 1998, cedaw/c/BFA/2-3, pp.8-10.
39 . Committee on the elimination of discrimination 
against women, 2005, cedaw/c/BIH/1-3, pp.27-36.
40 . Committee on the elimination of discrimination 
against women, 2005, cedaw/c/PAK/1-3, pp.34-41.
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موارد  برشمردن  با  بين المللی  ناظران  تاجيكستان: 
يكی  2000م،  سال  در  انتخابات  قانون  نقض  متعدد 
با  تاجيكستان  دولت  كه  را  چالشهايی  مهم ترين  از 
آن روبه رو می باشد، پديده رأی فاميلی41 می دانند كه 
يك نفر از اعضای خانواده به جای تمام افراد فاميل 
در  امضا  بودن  يكسان  با  موضوع  اين  می دهد.  رأی 
برگهای رأی به ويژه در مناطق روستايی كه به وسايل 
ارتباط جمعی دسترسی ندارند، راحت تر قابل شناسايی 
می باشد. بنابر ادعای اين گزارش، دستور رئيس جمهور 
در سال 1999م به منظور ارتقای نقش زن در جامعه، 
به  بهبود وضعيت زنان گذاشته است،  تأثير خوبی در 
طوری كه اكنون 30 درصد مشاغل عالی رتبه دولتی را 

بر عهده دارند.42
تركمنستان: دولت تركمنستان در گزارش خود، اعالم 
قوانين  در  را  بين المللی  استانداردهای  تمام  می كند: 
اصالحاتی  با  ويژه  به  و  كرده  رعايت  خود  انتخاباتی 
اعمال  خود  انتخابات  قانون  در  2004م  سال  در  كه 
مستقيم  غير  و  مستقيم  تبعيض  هرگونه  جلوی  نموده، 
انتخابات  آخرين  در  زنان  است.  گرفته  را  زنان  عليه 
را  كنندگان  كل شركت  كشور 50 درصد  اين  مجلس 
نماينده  زنان  شد  باعث  امر  اين  كه  می دادند  تشكيل 
در باالترين سطوح تصميم گيری در مجلس به عنوان 
حضور  كميسيون  رئيس  يا  مجلس  رئيس  معاون 
باشند. سازمانهای  قانون گذاری داشته  فعالی در روند 
غيردولتی در اين كشور بسيار فعال هستند كه يكی از 
معروف ترين آنها قربان سلطان است كه نزديك به يك 

ميليون عضو دارد.43
تركيه: به رغم اينكه از سال 1930م به بعد، زنان اين 
كشور از حقوق سياسی برابر با مردان برخوردار شدند، 
دولت تركيه در گزارش خود اعتراف می كند كه زنان 
ببرند.  بهره  اين حق  از  مردان  مانند  نتوانسته اند  هنوز 

41 . Family voting.
42 . Committee on the elimination of discrimination 
against women, 2005, cedaw/c/TJK/1-3, pp.15-21.
43 . Committee on the elimination of discrimination 
against women, 2004, cedaw/c/TKM/1-2, pp.24-27.

سياست  عرصه  در  زنان  عقب ماندگی  دليل  مهم ترين 
نداشتن قدرت اقتصادی كافی است كه توان رقابت با 
تدوين  هنگام  به  است.  كرده  سلب  آنان  از  را  مردان 
اين گزارش 221 سازمان غيردولتی در موضوع زنان 
و نقض حقوق آنان و پيدا كردن راهكار برای رفع آن 

فعاليت می كردند.44
مشغول  و  سواد  كمی  علت  به  زنان  متأسفانه  توگو: 
بودن به كارهای سخت خانه، چندان امكان حضور در 
مجامع عمومی و سياسی را نمی يابند. دولت توگو تنها 
راه حل اين مشكل را تشويق زنان برای فعاليت در امور 
سياسی می داند؛ زيرا بيش از نصف جمعيت كشور را 

زنان تشكيل می دهند.45
اقدامات مهم و  از سال 1960م  تونس: دولت تونس 
اساسی را در جهت رفع هرگونه محدوديت نسبت به 
زنان شروع نموده، از اين رو در قانون اساسی جديد 
اين كشور، به صراحت از احزاب سياسی خواسته است 
كه هرگونه برنامه تبعيض آميز براساس جنسيت را كنار 
بگذارند. با در پيش گرفتن رويه جديد دولت، حضور 
به  محلی  شوراهای  ويژه  به  سياسی  عرصه  در  زنان 
شكل قابل قبولی افزايش يافته و از ميزان 1/29 در 
سال 1957م به 16/55 در سال 1995م رسيده است. 
بنابر آمار اين گزارش، هم اكنون 35 هزار كارمند زن 

در اداره های تونس مشغول به كار می باشند.46
سوريه: زنان سوری حضور پررنگی در احزاب سياسی 
زن   613688 حدود  كه  طوری  به  دارند،  كشور  اين 
بعث می باشند. دولت سوريه در گزارش  عضو حزب 
خود اعالم می كند كه از سال 1975م تمام تالش خود 
را انجام داده كه زنان در تمام عرصه ها به ويژه سياست 
و قانون گذاری حضور فعالی داشته باشند. كميته ملی 
برنامه  يك  2005م  سال  از  خانواده  امور  در  سوريه 
كامل و پيشرفته را به منظور شركت دادن هرچه بيشتر 
44 . Committee on the elimination of discrimination 
against women, 1996, cedaw/c/TUR/2-3, pp.42-49.
45 . Committee on the elimination of discrimination 
against women, 2004, cedaw/c/TGO/1-5, pp.52-54.
46 . Committee on the elimination of discrimination 
against women, 2000, cedaw/c/TUN/3-4, pp.60-76.
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زنان در امور قضايی و مجريه شروع نموده است.47
عربستان سعودى: عربستان با استناد به اعمال ننمودن 
كنوانسيون  بندهای ماده 7  از يك  به هيچ  حق شرط 
برای  فرايند قدرت سياسی  خاطرنشان كرده است كه 
زنان اين كشور در حال شكل گيری و تبديل شدن به 
گزارش  اين  است.  كليدی  و  مهم  موضوعات  از  يكی 
استانهای  مبناي  قانون   6 ماده  در  »شهروند«  واژه  به 
عربستان تأكيد زيادی كرده و آن را مشمول زن و مرد 
اولين  در  زنان  كه  می كند  بيان  ادامه  در  ولی  می داند، 

دوره انتخابات شهرداريها نتوانستند حضور يابند.
از مهم ترين جنبه حق سياسی يعنی حق  اگرچه زنان 
ديگر  در  اما  مانده اند،  محروم  شدن  داوطلب  و  رأی 
بخشها مانند شورای مشورتی كه توسط پادشاه تشكيل 
از  درصد   25 اين  بر  عالوه  دارند.  حضور  می شود، 
اعضای سازمان ملی حقوق بشر عربستان را نيز زنان 
اين  زنان  گزارش  اين  ادعای  بنابر  می دهند.  تشكيل 
عنوان  به  دارند،  فعاليت  مختلفی  زمينه های  در  كشور 
مثال يك زن به عنوان شورای روزنامه نگاران سعودی 

انتخاب شده است.48
فارس مورد  از جنگ خليج  بعد  اگرچه عراق  عراق: 
هجوم شديدترين تحريمهای اقتصادی از سوی سازمان 
ملل قرار گرفت، اما در وضع سياسی زنان به هيچ وجه 
تغييری حاصل نشد. در زمان تدوين اين گزارش، 17 
را  آن  عراق  دولت  كه  داشتند  مجلس حضور  در  زن 
فرايندهای  تمامی  در  زنان  برای حضور  مثالی  شاهد 
اين  در  سياسی  حزب  هيچ  می كند.  قلمداد  قدرت 
به مسائل زنان  به طور خاص  ندارد كه  كشور وجود 
نيز  غيردولتی  سازمانهای  نبود  آن  بر  عالوه  بپردازد، 
زنان  و  می كند  نمايان  بيشتر  را  دولت  آشكار  تناقض 
به  صنفی  انجمنهای  قالب  در  می توانند  تنها  عراق  در 

فعاليت بپردازند.49

47 . Committee on the elimination of discrimination 
against women, 2005, cedaw/c/SYR/1, pp.38-43.
48 . Committee on the elimination of discrimination 
against women, 2007, cedaw/c/SAU/2, pp.23-26.
49 . Committee on the elimination of discrimination 
against women, 1998, cedaw/c/IRQ/2-3, p.56.

كامرون: زنان اين كشور در تمام صحنه های انتخاباتی 
شهرداريها حضور  و  مجلس  رياست جمهوری،  مانند 
را  فضا  ديگر،  عبارت  به  دارند.  چشمگيری  و  فعال 
تنها برای مردان باز نكرده اند. با در نظر گرفتن آماری 
ارائه كرده، مشاركت زنان در طول  كه دولت كامرون 
چهار سال، از 11 درصد به 16 درصد در سال 2002م 
رسيده است كه نشان از باال رفتن فهم مشترك در ميان 

زنان دارد.50
كويت: بنابر دستور امير كويت در سال 1999م مقرر 
گرديد كه زنان نيز مانند مردان از تمام حقوق سياسی 
با  اما  بهره مند شوند،  انتخاب شدن  و  رأی  مانند حق 
طرح اين موضوع در مجلس ملی، اكثريت نمايندگان 
ارزش  دستور  اين  نتيجه،  در  دادند،  منفی  رأی  آن  به 
اين  رد  داليل  از  يكی  داد.  دست  از  را  خود  قانونی 
طرح، وجود اختالفات شديد بين نمايندگان در مورد 
قانون اساسی و نحوه تفسير آن بود. در گزارش دولت 
مديريت  باالی  سطوح  در  زنان  كه  است  آمده  كويت 
دولتی مانند عضويت در هيئت رئيسه شركت هواپيمايی 
كويت حضور دارند، عالوه بر آن بسياری از شركتهای 

خصوصی تجاری نيز به وسيله زنان اداره می شوند.51
زنان  ارتقای  اداره  گينه در سال 1994م  دولت  گينه: 
عبارتند  آن  وظايف  مهم ترين  كه  نمود  تأسيس  را 
امور  به  كه  قانونی  مواد  كردن  آماده  و  نظارت   .1 از: 
اجتماعی زنان مربوط است 2. تهيه و تدارك امكانات 
مالی برای گسترش فعاليتهای سازمانهای غيردولتی كه 
اين  با زنان است. براساس  حوزه فعاليت آنان مرتبط 
گزارش، حمايت دولت از سازمانهای غيردولتی موجب 
شده است كه تعداد زيادی از زنان در انتخابات سال 

2002م داوطلب شوند.52
سطح  باالترين  در  گويان  كشور  در  زنان  گويان: 
تصميم گيريهای سياسی كشور حضور دارند، به عنوان 

50 . Committee on the elimination of discrimination 
against women, 2007, cedaw/c/CMR/3, pp.26-32.
51 . Committee on the elimination of discrimination 
against women, 2003, cedaw/c/KWT/1-2, pp.28-33.
52 . Committee on the elimination of discrimination 
against women, 2005, cedaw/c/GIN/4-6, pp.21-24.
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مثال تا سال 2000م 12 زن عضو مجلس بودند، اما 
در انتخابات بعدی اين تعداد به 20 نفر رسيد. چهار 
اين دو  كه  داشتند  وزير زن در هيئت دولت حضور 
كشور  در  زنان  سياسی  نقش  ارتقای  از  نشان  آمار 
افزايش  حال  در  مناسبی  شكل  به  كه  دارد  گويان 

است.53
كه  ندارد  وجود  قانونی  هيچ  لبنان  در  هرچند  لبنان: 
موجب تبعيض بين زن و مرد در دستيابی به قدرت 
اذعان  خود  گزارش  در  دولت  اما  بشود،  سياسی 
هنوز  لبنان  جامعه  مردساالرانه  فرهنگ  كه  می كند 
نتوانسته زنان را به عنوان يك رهبر سياسی بپذيرد، 
اين امر مستلزم گذشت زمان و ارتقای حقوق سياسی 
می باشد. يكی از عرصه هايی كه به طور چشمگير در 
غيردولتی  فعال  دارد، سازمانهای  لبنان وجود  كشور 
در  بسزايی  نقش  كه  می باشد  بشر  حقوق  زمينه  در 
ارتقای فعاليت سياسی زنان بر عهده دارند. مهم ترين 
اين فعاليتها به اين شرح است: 1. سفر به نقاط مختلف 
كشور لبنان به جهت آگاهی بخشی و تشويق زنان به 
شركت در انتخابات و فعاليتهای سياسی 2. مبارزه با 
قوانينی  منظور تصويب  به  زنان 3. تالش  بی سوادی 
كه به زنان فرصت مناسب برای حضور در عرصه های 
مختلف سياسی بدهد. متأسفانه با وجود اين فعاليتها، 
ميزان مشاركت زنان در احزاب سياسی مهم در لبنان 
تنها  و  اندك  بسيار  امل  و  اهلل  حزب  ملی گرا،  مانند 
محدود به امور انسانی و اجتماعی می باشد. به عبارت 
ديگر، زنان از رهبری سياسی در لبنان كنار گذاشته 

شده اند.54
امور در  اعالميه »قدرت مردم« همه  براساس  ليبى: 
سياست گذاری  و  قانون گذاری  جمله  از  كشور  اين 
و  مردم  كنگره  توسط  خارجی  و  داخلی  عرصه  در 
برای  كنگره  اين  در  می شود.55 عضويت  انجام  خلق 

53 . Committee on the elimination of discrimination 
against women, 2004, cedaw/c/GUY/3-6, p.29.
54 . Committee on the elimination of discrimination 
against women, 2004, cedaw/c/LBN/1, pp.13-15.

55 . اين گزارش در زمان ديکتاتور س��ابق لیبي محمد قذافي تدوين 
شده است.

عموم مردم آزاد بوده و هيچ گونه محدوديتی در اين 
و  مردم  كنگره  در  ندارد.  وجود  زنان  به  نسبت  باره 
درباره  كه  می شود  داده  اجازه  زنان  به  همواره  خلق 
مشكالت و موانعی كه پيش روی آنان است، آزادانه 
صحبت كنند. البته دولت ليبی اشاره می كند كه بيشتر 
مسائل حاد زنان به دوران استعماری بازمی گردد كه 

آنها را دور از اجتماع نگه داشته است.56
مالزى: زنان پس از استقالل اين كشور از تمامی حقوق 
سياسی برخوردارند، بی آنكه در اين زمينه محدوديتی 
از منظر قانون وجود داشته باشد، اما ميزان مشاركت 
نظر  به  راضی كننده  چندان  كشور  اين  در  سياسی 
نمی رسد؛ زيرا در انتخابات مجلس در سال 2000م 
يافته  اختصاص  زنان  به  كرسيها  از  درصد   10 تنها 
بود. به نظر می رسد عدم حمايت احزاب تأثيرگذار از 
زنان برای ورود به عرصه سياست مهم ترين دليل عدم 
توفيق آنان است. دولت مالزی اعالم می كند با اينكه 
زنان در يك سوم اقتصاد كشور نقش دارند، اما در 

سطوح باالی مديريتی چندان حضور ندارند.57
بيان  كوتاه  گزارش  يك  در  مالديو  دولت  مالديو: 
می كند كه زنان حق مشاركت سياسی را در اين كشور 
دارند، ولی با اين وصف، در مجلس 50 نفری، تنها 
از حضور  نشان  كم  آمار  اين  دارند.  سه زن حضور 
بنابر  هرچند  دارد،  سياست  عرصه  در  زنان  ضعيف 
اين  در  غيردولتی  سازمانهای  گزارش،  اين  ادعای 

كشور بسيار فعال هستند.58
مراكش: دولت مراكش با تأسيس مركز مردم ساالري 
برای زنان در كازابالنكا تالش نموده است كه مسائل 
سياسی را از ديد زنان بررسی نمايد. مهم ترين هدفی 
كه اين مركز برای خود ترسيم نموده، راه يافتن زنان 
به مراكز مهم تصميم گيری سياسی است. با وجود اين، 
تا سال 1994م اتفاق درخور توجهی در حوزه زنان 
در اين كشور رخ نداد، تا اينكه برای نخستين بار در 
56 . Committee on the elimination of discrimination 
against women, 1999, cedaw/c/LBY/2, pp.15-20.
57 . Committee on the elimination of discrimination 
against women, 2004, cedaw/c/MYS/1-2, pp.32-42.
58 . Committee on the elimination of discrimination 
against women, 1999, cedaw/c/MDV/1, p.9.
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اين سال يك زن به عنوان رئيس مركز افراد ناتوان 
منصوب شد.59

مصر: دولت مصر در گزارش خود با استناد به ماده 
65 قانون اساسی، شركت در فرايند سياسی را برای 
كليه اتباع خود يك وظيفه ملی تلقی می كند. عالوه 
احزاب  قانون  در  اصطالحاتی  از  اساسی،  قانون  بر 
كه  می آورد  ميان  به  سخن  1970م  سال  سياسی 
هرگونه ايجاد شرايطی تبعيض آميز در ميان اعضا را 
ممنوع كرده است. براساس ماده 25 قانون اساسی، هر 
مصری حق دارد انجمنهای غيردولتی در حدودی كه 
قانون ترسيم نموده، ايجاد نمايد. سياست دولت مصر 
در مورد سازمانهای غيردولتی مبتنی بر تشويق زنان 

در زمينه های فرهنگی و اقتصادی است.60
قانون  كه  می كند  اعالم  موزابيك  دولت  موزابيك: 
اساسی اين كشور حق دخالت زنان در امور سياسی را 
به رسميت شناخته است. برخی از سنتها، نقش مادری 
و نگهداری از فرزندان به زنان اجازه نمی دهند همانند 
عمومی  و  سياسی  عرصه  در  مستمر  طور  به  مردان 
ظاهر شوند. البته بنابر آمار اين گزارش، حدود 31/2 
درصد نمايندگان اين كشور را زنان تشكيل می دهند 
كه نشان از تالش دولت برای ارتقای وضعيت سياسی 
با در نظر گرفتن نقش نسبتًا خوب زنان  زنان دارد. 
در قوه مقننه، متأسفانه در قوه ی قضاييه حضور آنان 

كم رنگ تر است.61
موريتانى: در سال 2003م يك زن در موريتانی برای 
احراز سمت رياست جمهوری داوطلب شد. حضور 
نشد و  اين ختم  به  تنها  اين كشور  زنان در سياست 
وزير  عنوان  به  دولت  هيئت  در  زن  چهار  هم اكنون 
مشغول به كار می باشند. در زمينه اشتغال و كار هم 
مانند  كارهايی  به  مردان  دوشادوش  موريتانی  زنان 
مردانه  معمواًل  كه   ... و  دريايی  نيروی  آتش نشانی، 

59 . Committee on the elimination of discrimination 
against women, 2000, cedaw/c/MOR/2, pp.14-20.
60 . Committee on the elimination of discrimination 
against women, 1996, cedaw/c/EGY/3, pp.27-30.
61 . Committee on the elimination of discrimination 
against women, 2005, cedaw/c/MOZ/1-2, pp.28-31.

تلقی می شوند، می پردازند.62
نيجريه: دولت نيجريه در گزارش خود اعتراف می كند 
كه به رغم تمام تالشهای آگاهی بخش دولت به منظور 
و  سياسی  عرصه های  در  حضور  برای  زنان  تشويق 
چندانی  حضور  زنان  متأسفانه  كشور،  اين  عمومی 
دهه  دو  از  بعد  كه  هرچند  ندارند.  عرصه ها  اين  در 
از امضای اين كنوانسيون، اقدامات نسبتًا خوبی برای 
مشاركت بيشتر زنان در فرايند قدرت سياسی از سوی 
دولت انجام شده است، اما در گزارش سال 2001م 
اين  هنوز  زنان  كه  كرد  اعالم  صراحت  به  حكومت 
در يك شرايط  كه  نداده اند  بروز  از خود  را  توانايی 
برابر به رقابت با مردان بپردازند. نمونه بارز اين ادعا 
است: در سال  نيجريه  كنگره  در  زنان  ميزان حضور 
1983م از ميان 95 سناتور تنها يك سناتور زن در 
اين كنگره بود، ولی در انتخابات بعدی با افزايش دو 

كرسی به سه نفر رسيد.63
تالش  دوم  ساله  پنج  برنامه  در  يمن  دولت  يمن: 
بخشد.  بهبود  كشور  در  را  زنان  سياسی  نقش  دارد 
اين  در  اساسی  قانون  درباره  همه پرسی  سه  تاكنون 
كشور برگزار شده است كه زنان در آن حضور فعالی 
داشته اند. در آخرين انتخاباتی كه در يمن برگزار شد، 
حدود 40 درصد از زنان واجد شرايط در انتخابات 
احزاب  براي  روشنی  پيام  ميزان  اين  كردند.  شركت 
زنان  نقش  نمی توانند  كه  بود  يمن  در  فعال  سياسی 
را در حوزه قدرت ناديده بگيرند. اما متأسفانه زنان 
كشور  اين  در  اجرايی  باالی  سمتهای  در  از حضور 
به  2001م  سال  در  زن  يك  تنها  و  هستند  محروم 

سمت وزير زنان منصوب شد.64

ارزیابی گزارشها
نظام بين الملل دو راهبرد كاماًل متفاوت و مجزا نسبت 

62 . Committee on the elimination of discrimination 
against women, 2005, cedaw/c/MRT/1, p.26.
63 . Committee on the elimination of discrimination 
against women, 2003, cedaw/c/NGA/4-5, pp.23-30.
64 . Committee on the elimination of discrimination 
against women, 2002, cedaw/c/YEM/5, pp.32-36.
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به سنجش وضعيت حقوق بشر در كشورها در پيش 
نيز  زنان  عليه  تبعيض  منع  كميسيون  است.  گرفته 
روش ارائه گزارش  از سوی دولتهای عضو را مبنای 
نظر  در  كنوانسيون  مفاد  به  آنها  تعهد  ميزان  سنجش 
گرفته و ديگر روشهای ارزيابی مانند عرض حال و 
گزارش ويژه را فقط برای موارد خاص در دستور كار 
خود قرار داده است. اصلی ترين اشكالی كه می توان 
دولتهای  كه  است  اين  بر روش گزارش دهی گرفت، 
عضو تصوير كاماًل مثبت و رو به جلو از خود ارائه 
اين  در  زنان  حقوق  نقض  كه  گونه ای  به  می دهند، 

گزارشها يك امر نادر تلقی می شود.
نمونه بارز اين تصوير، كشور عربستان سعودی است 
تجربه  را  انتخاباتی  هيچ  از سال 2001م  قبل  تا  كه 
نكرده و هيچ گونه جنبش سياسی كه زنان در آن نقش 
داشته باشند، در اين كشور رخ نداده است. عالوه بر 
اين، درصد كم حضور زنان در مراكز مهم تصميم گيری 
و اجرايی كه در البه الی گزارشها به آن استناد شده، 
يكی از محوری ترين معيارهايی است كه وزنه سياسی 

زنان را در جوامع اسالمی به ما نشان می دهد.
درك  قانونی،  مواد  به  عضو  دولتهای  فراوان  استناد 
نمايان  را  ملی  سطح  در  قانونی  روند  ضرورت 
می كند، ولی سؤال اصلی اين است كه قوانين متعدد 
و اصالحات به عمل آمده، چقدر توانسته است حق 

مشاركت سياسی زنان را ارتقا دهد؟
خودی  به  قانون  تنها  كه  است  آن  از  حاكی  آمارها 
خود نمی تواند برابری سياسی را برای زنان به ارمغان 
بياورد، بلكه حمايت از قانون مهم تر می باشد كه در 
آن  از  نشاني  اسالمی  كشورهای  گزارشهای  بيشتر 
ما  پاكستان  كشور  گزارش  در  تنها  نمي شود.  ديده 
شاهد حركت به اين سو هستيم، ولی نبايد فراموش 
كرد تصويب قانون، حمايت و تضمين اجرای آن به 
مثابه دو روی سكه هستند و در صورتی كه نتوان به 
يكی از آنها جامه ی عمل پوشاند، ديگری نيز تأثير 
چندانی نخواهد داشت. برداشت صحيح و منطقی از 

مفهوم دموكراسی جز با مشاركت تمام آحاد يك ملت 
پس  شد.  نخواهد  محقق  جنسيت  در  تبعيض  بدون 
در دموكراسی دستوری كه از سوی مقامهای باال به 
زنان  حضور  ضرورت  آن،  در  و  تجويز  مردم  توده 
قاطبه  از  نه  می شود،  داده  تشخيص  حاكم  سوی  از 
مردم، نمی توان دورنمای خوبی از جامعه مردم ساالر 
به معنای واقعی تصور كرد. مطلب فوق در گزارش 
روش  مقابل  در  است.  مشهود  بسيار  كويت  كشور 
را  احزاب  قانونی،  تصويب  با  بوسنی  دولت  كويت، 
ملزم كرده است كه يك سوم فهرستهای انتخابات خود 
نظر می رسد  به  به داوطلبان زن اختصاص دهند،  را 
اين شيوه حمايتی كارآمدتر است؛ زيرا حضور زنان 

را در اهرم قدرت به تدريج نهادينه می كند.
كشورهای  بيشتر  كه  است  اين  توجه  جالب  نكته 
رسوم،  و  آداب  فرهنگ،  وجود  عضو،  اسالمی 
را  نفس  به  اعتماد  كمبود  و  كم سوادی  بی سوادی، 
مهم ترين علت عقب ماندگی زنان در عرصه سياست 
معرفی می كنند. حال اگر به فرهنگ اسالمی مراجعه 
دست  به  سياست  از  استنباطی  چنين  تنها  نه  كنيم 
ديگر  در  می شود.  ثابت  آن  عكس  بلكه  نمی آيد، 
بلكه  نيست،  مرد ساالر  جامعه  مقصر  تنها  نيز  موارد 
زنانشان  چرا  كه  است  دولتها  سوی  به  پيكان  نوك 
در ساليان متمادی از آموزش برابر با مردان محروم 
سرتاسر  در  ديكتاتور  و  مستبد  حكومتهای  بوده اند. 
قلمرو اسالمی با شكل و ظاهر دموكراتيك يا غير آن 
حق تعيين سرنوشت را از ملتهای خود سلب كرده اند، 
ولی ما در يك نگاه تبعيض آميز تنها زنان را دارای 
صفت كمبود اعتماد به نفس می شناسيم، در حالی كه 

مردان نيز در اين كمبود سهم يكسانی با زنان دارند.
و  زنان  ويژه  تحقيقاتی  مؤسسات  برخی  تأسيس 
آنان  با  مرتبط  غيردولتی  سازمانهای  از  حمايت 
می تواند گام مثبتی در جهت يافتن موانع و مشكالت 
افكار عمومی قرار دهد،  پيش روی آنان در اختيار 
مراكز  از  يكی  مراكش  كشور  گزارش  در  ويژه  به 
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از  سياست  بازتعريف  را  خود  دغدغه های  تحقيقاتی 
منظر زنانه بيان می كند كه در نوع خود می تواند مفيد 
واقع شود. يكی ديگر از مشكالتی كه زنان در جوامع 
نظام هماهنگ  نبود  روبه رو می باشند،  آن  با  اسالمی 
قدرت  اهرم  در  آنان  سياسی  مشاركت  شيوه  در 
امر از يك سو، به عدم درك كافی از  اين  می باشد. 
به  برمی گردد،  اين عرصه  در  زنان  نقش آفرينی  لزوم 
گونه ای كه در كشورهايی مانند عربستان سعودی و 
كويت كه نظام سلطنتی در آنها حاكم است، هنوز نگاه 
كاماًل سنتی و تبعيض آميزی خود را حفظ كرده اند و 
ديگر،  سوی  از  نمی دهند.  نشان  انعطاف  امر  اين  در 
سياسی  سابقه  دارای  اسالمی  كشورهای  از  بسياری 
سياسی  مناسبتهای  بيشتر  و  نيستند  توجهی  درخور 
خود را وام دار استعمارگرايان هستند كه برای رسيدن 
به برخی از اهداف، زمينه اين مشاركت را برای زنان 
در حكومتهايی با ظاهر جمهوريت رقم زده اند، مانند 
در  اخير  تحوالت  از  قبل  تونس  و  مصر  كشورهاي 

منطقه.
نظام  كه  اسالمی  كشورهای  از  هيچ يك  متأسفانه 
سياسی آنان با تغييرات عمده و مبنايی مواجه شده، 
به  انقالب  از  بعد  زنان  وضعيت  از  گزارشی  تاكنون 
مجامع بين المللی به ويژه كميسيون منع تبعيض عليه 
توده  گرايش  گرفتن  نظر  در  با  نداده اند.  ارائه  زنان 
مردم به حاكميت اسالم و پيروزی احزاب اسالم گرا، 
از سوی حاكمان  كه  تاريخی  كه ظلم  انتظار می رود 
دست نشانده به زنان اعمال شده، در اين برهه جبران 

شود و اشتباهات گذشته به هيچ وجه تكرار نشود.
برخی از كشورهای اسالمی هم با در نظر گرفتن مدت 
يك  حداقل  بايد  كنوانسيون،  اين  در  خود  عضويت 
گزارش ارائه می دادند كه تا اين لحظه مبادرت به اين 
كار ننموده اند. اين موضوع بيانگر بی تفاوتی آنان نسبت 
به حقوق زنان در جوامع خود و عدم اعمال فشار از 
سوی نهادهای بين المللی است. برخورد دوگانه مراكز 
خود  تعهدات  آشكارا  كه  كشورهايی  با  بين المللی 

كه  است  موانعی  مهم ترين  از  يكی  می كنند،  نقض  را 
انداخته  مخاطره  به  جهان  در  را  بشر  پيشبرد حقوق 
القا می كند  به اذهان عمومی  اين موضوع را  است و 
كه حقوق بشر تنها وسيله و آلتی در دست قدرتهای 

فرامنطقه ای و جهانی است.

نتیجه گیری
امروز،  دنيای  در  بشر  حقوق  آرمان  شدن  جهانی 
دست  از  حقوق  به  كه  است  واداشته  را  حكومتها 
رفته مردم خويش اعتراف و در احقاق و پاسداشت 
تنيدگی  انكارناپذير  نمايند. واقعيت تلخ و  آن تالش 
از  شاهد  ما  كه  شده  موجب  بشر  حقوق  و  سياست 
از  برخی  در  مردم  حقوق  ابتدايی ترين  رفتن  دست 
اعتراضی  صدای  بی آنكه  باشيم،  اسالمی  كشورهای 
برسد.  به گوش  باره  اين  در  ناظر  نهادهاي  از سوی 
منطقه  در  مستقل  نظامهای  جريان،  اين  سوی  آن 
مورد  ايران،  اسالمی  جمهوری  مانند  خاورميانه 
بشر  نكردن حقوق  شديدترين هجمه ها عليه رعايت 
قرار می گيرند. حق سياسی به ويژه برای زنان از رويه 
موجود در جامعه بين الملل مستثنی نيست. تا زمانی 
كه قدرتهای تأثيرگذار در عرصه بين المللی با در نظر 
گرفتن منافع خود از حكومتهای ارتجاعی و خودكامه 
هرگونه جنايت  بر  را  و چشم خود  می كنند  حمايت 
خوبی  دورنمای  نمی توان  می بندند،  بشريت  ضّد  بر 
نسبت  خصوص  به  سياسی  حقوق  پيشبرد  برای  را 
به زنان تصور كرد. گزارشهای كشورهای اسالمی به 
حضور زن در عرصه سياست تأكيد و اذعان دارند، 
اراده  كه  می دهد  نشان  آنان  نقش  بودن  كم رنگ  اما 
سوی  از  زنان  به  محوری  نقش  دادن  برای  چندانی 
دولتها وجود ندارد. مطلب اساسی ديگر، نبود تعريف 
بومی  فرهنگ  مبنای  بر  سياسی  مشاركت  از  درست 
سازوكاری  چه  ديگر،  عبارت  به  است.  كشور  هر 
مفاهيم  و  بومی  فرهنگ  تلفيق  كه  كرد  دنبال  بايد  را 
را  دلخواه  نتيجه  بين المللی  مقياس  در  نوين  سياست 
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بدهد كه همان برابری سياسی بين زن و مرد به معنای 
واقعی كلمه است. تا زمانی كه كشورهای اسالمی در 
گزارشهای خود به اين مقوله توجه و اهتمام نداشته 
باشند و تنها به پيروی سطحی و وارداتی از مدلهای 
غربی آن هم به طور ناقص ادامه دهند، نبايد انتظار 
حقوق  احقاق  برای  اسالمی  جوامع  از  روشنی  افق 
سياسی زنان داشت. اميد است كه تحوالت اخير در 
جهان اسالم به ويژه شمال آفريقا هرچه بيشتر موجب 

ارتقای حقوق زنان شود.
زير  موارد  زنان،  سياسی  مشاركت  ارتقای  برای 

پيشنهاد می شود:

1. تخصيص بخشي از فهرست انتخاباتي يا كرسيهاي 
از  زنان در هر دوره  به  يا شوراهاي محلي  پارلمان 

قانون گذاری.
2. آموزش ضرورت مشاركت سياسی زنان در مدارس 

و تبليغ آن توسط رسانه های جمعی و گروهی.
برای  زنان  از  قدرتمند  و  پرنفوذ  احزاب  حمايت   .3

مشاركت سياسی در جامعه.
برابر  سياسي  رقابت  شرايط  نمودن  فراهم  لزوم   .4
مبارزات  مثال  طور  به  دولت،  توسط  مردان  با  زنان 

انتخاباتي زنان را به طور ويژه تأمين مالي نمايد.

- قرآن كريم.
الف( كتب فارسي

- پامال آبوت، واالس كلر، جامعه شناسی زنان، ترجمه 
منيژه نجم عراقی، تهران، نشر نی، چاپ اول، 1391ش.

- جان، ام.دان، عصر روشنگری، ترجمه مهدی حقيقت 
خواه، تهران، ققنوس، چاپ اول، 1382ش.

نظريه های  بر  درآمدی  نظر  و  نقد  تانگ،  رزمری،   -
نی،  نشر  تهران،  عراقی،  نجم  منيژه  ترجمه  فمينيستی، 

چاپ اول، 1387ش.
- سيد باقری، سيد كاظم، فقه سياسی، تهران، پژوهشگاه 
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