
2016 ر   © | 1

:ا  ی ه    دیا ر ای نز 

  از اق اان و ب ی ن دی
  ا و .اس. وی ٓس ار

ر ز

 .ا ور ر در  ن درق ز رهدر ا  ی ا  قاز ا ا ر ارا  ف ا

 روی اان و ن دی، دو ز  در ور  ات اه   (GNP) در  ر ی ور  و آی

   ه دو
1
.(2015 ، ) .   ی ر در       و (MENA) 

ر ود  111ن  ا و در  5 ر   ر ی  MENAار دار . و ر ا  ه

ی زن  و اد ط  ق زن و  در   ا ا ای  ر ا  در اد

.   ان رادی و ا ن

 دیی ا ای آژا .ده ا  و   ی د   از  دی   د ،ی ا د 

 ی  و ارا ده ی ت،  ادی در ا  د ف ا ا ه   . ای

زن، ااف ادی  اردی  ا دار  . وی   اازه  ی آن  در  ر،  از

 و   ، دیا  در .   ،ا     ان  عای ا  ی ،اف اا

 ،د  را ارا      ،د  ا  ا و ، ر ،ت ،د ا ،

وری ا   ی ا  ا را رد ال ار د   ا ی اوم را   و    م
2
. درک ،ار  اکا  ،ید    ،د ،   ون در  نا

  وری ای    ا ا  زن   ی ات در  ری "    در دی ر

 ن ر 83 از (ILO) ر  نز  .  ورو "ر ،اما ام، ووی ا ، ٓدرا –

  ه MENA ی ر  و ، ا 
3
.دان ا از  30 در  10   ر  ند زد  د

4
.  وا   " ود  ات ا" و    ص د   ف .د  هد

از ر   ال ا ه

ا  ا ط  زن،   ن ق  دی  اا   .د،  ،، ارا ده ت، و

اع    آن  را  ه دارد.  او ای ق    دو  و ر دارد،   ای

 ت   اام  ن را    ،  د.  ا ود، اع   ا  ا ٓق

ن اار  د و  ، ق  ا" ،ا  ا ر ن وق ا   ر ن .د هد را 
5
".ا  ا  ق امو ا ای ار را

 ده، و ی ا را  آن دو ا د  تاو  ،  ه و ت اا ات و دی ازاد ز

ا   در ا  وه، ا  .دیا د      و ، هد ه را  تاا را  ن
6
. اا دا  و    ،قا  ،  ا

ر  ری از آن  ،ده ا نق ز رهدر ا  در ر ی   ل ل در ،  ف ا 

ای وی  در زار ر اد  . در  ،1945ر زن  (  ارن ال ق  ا) ا  و
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 ل ، در 1948، ا  ق  اذ . در    1953ا  ارداد ق  زن ر و در 1966،
7
.ر  و دی، اق ا  و  و  ق  ا  ن در ا 

 ود ی ل م ر  ارداد 1979 در .ٓا در اا    رهدر  ارداد ی از  ،ناز آن ز

 و ، ا ،  ی ی ل در ،ا  وه 
8
.  ص ارداد در ا   ،(CEDAW) نز

،ای از د   در . ا CEDAW ا  ای 
9
ی ری  ا  و م ای اام (1995)،

 ا  . ه آل دورن از ا و ا ، د  ای آن امق و ا  د ، ت، و ا

د، ا  دری  ای  ام ود و اف د    دات ا ده ازا   
10
. ه آل دورن از ا ه  ق

 ر اا   1990 د ا ،ا د داو  ق  ل ر   رهاوم در ها 

  و   NGOد. ا ز در  ی از ر ی   درره    ای اام و  اارد

ی ق   . ا اد      و  را    د" ای ار ، ام، اام،

 ا اد   ت ری
11
.ار  اکا  د "اری ددر "ا "، ق از  ام، وا 

را  ود آورد.    از      را ای  UN   ود آورد.  ا ود، ا ار

دو ،  ای بر دن  ف وا  ای   ،ر آورد روی  UN ص ه ان  را ن را
12
 و دان، از آن   اش ل   از و ا ه د.

 ان   دی را، در ل     2008 ا  ای او ر  زن  اذ  .ه
13
ص ر  م رب "، اام، و درن" زن  ای ر و ق    ر دارد ارا د.

دو .   وت رات، و ، اری   از  ق  اما  ای دو او و ر او

ا   ی ات ن و آدرس د  ب ازا  ، ق  امای ا رگ ی   ،ر

،   و  ظ از  ، ی ندر  ی د  ن  ا ا ،ر  .ا رخ د
14
. د دا ز  نز 

 دا ا  ت ا ا  ا دو  ، و  دو   و رات  ای  اام ای

ق  ا ،  رخ  د  .ده در ر زن  درره وی ق دان و زن   دی

 ام آورارداد ا   ،ریی ا ان   ،   نز یم ا  اردادی ی  ای د

. ه  ا  م  امای ا 

ر زن  ن    ای " د د در ق  ای  اام  ، در ا و ارزش د ا، در وی

 .  رهی 1، 8، 13، 55، و 76 ا  ی درا  زش  رهو دو ،"...  رگ و  ن و ازدان و ز ق

    آن ات، ا آن   اد
15
ار  آن ق د در ری اد ا ه  ا دو ود دارد.

.ر دار و  "   دا"  "آور  د " دان را ن وز  ا رر ا ا  ا  ،دیا ،

ر ا ا در ات د ن ده ا آن ا، و ن و زن  ا ت را از  ل زی

ن  و ا ی   ،ارداد ق  زن و ا ر ود  زن،     در ل

.  رو ، ذدر 1995 ا  در 1979 و ا CEDAW  1967، و
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  ن دی و اان

 ا  ا ود دار  ن دی و اان د را م  زش  آن ده ا    ط  ق زن

 اا  ره در ا   ،   رزرو   ر ا ، زش ا      .د داردر آن و

.  رهن آن و آزادی اق ز  ری   ط افا  ،د ا  ن   ارداد در

اان   ا    ق    را ا و  د: ن  ا ق  و  ،(1966) ن

 ا ق ادی، ا، و  (1966) و ا  ق  (1948). ا ر  ن ا زن

 ارداد ،(1964) لا  ارداد ،ILO د و در ر را ا  ق  (1979) در را  نز  

  ،دو ا  .ر   (2006) را وی در ارداد داش (1951)، و وی ارداد ،(1958) ( ل وا)

. دان و :د آن را ا ر د دو  ،وه  . ان اا و  ،CEDAW ،ع در ا ا

  نز ن ا ر ا  د. ا را ا ا    از   دی ن ،انف ا 

زن  (1979) و ارداد ر     زن (1979) را ا و  د. در ILO، ا ر ارداد  (ال

و ) (1958) و ارداد وی داش (1951) را  د.

در      ا ع  ا ت  ری را  ، در ار، در زن ای ا ات،  دو

: . و ات  از ا  ،د ا  ر لا  ر

 ر  ا زن  دان ا  ،ق ط  اد.

.ی ا ای آزادی  ار 

. از ا  ای  و ر دا  نز ا  ا

.زی را دار  در ر  نز ا  ا

 ،د ی زها  زی   ا  ) دی را دارا در ز آزادا ر  نز ا  ا

( وی   

.د ن را ارز ی ز اردا    ا  ا

ا  داش وی ای زن و دان در د ی وی.

 سا    و  ،  وی دان   ار  امی ا  در  نز ا  ا

ام  د.

ا   م ر ی زم،  ن اری  در ا و ، ای  م ارد ق.

  ات و    ای دو  از   اد ی MENA ره،  ا   ن دی ارداد

ا و  ا 
16
.ا  در ا   ری و    د  و ن (1979) را از     ر

 ای ر وی  در  ز ای ا ه ا   ، د"   و  زن ن ود دارد"

 "ا وی ق و اام ای ا ی را  CEDAW  ."  ن    "ا   ل دن
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 در آن  ق و آزادی دی  و ا ه ا هٓق ا ی و ا در ا آزاد و  ع م  و ا 

  دی ن ،ارداد در ا ." سا  ی  ،ع  ی از ون ،   ه را 

  د ا  ر ن ،د  را در ی ا ن و آزادیق ز از  و ای ار زم ی ر م  د

. دا " ع  را    ان  ر " نم ز  

 و ،دی، اق ا ا  ن انل 1968، ا در ،ب ااز ا  د  از  ،ف د از

،دی، اق ا  رداری از ای د ق زن و وی" (3 )    ل در آن  د (1966) را ا

   د     ،ر  " ،(1 افرا ،6 ) ،"  را  ن ه در ح  و

ه ی از ز د  و ری  آزادا اب  ل  ، و م ی  ای  از ا  را   دارد"،

( 7. ا .) "د  و داش وی ای ر ارزش وی ون ی از  ع،  زن ا ر  ه

   از آن   دان از آن ردار   ،ق ا ای ر ا ،"ا د " ا ا ای   ای

ار ،      ط    ای   ار و " را  . ( ،10 رااف 2)

 دران  دوره ل ا د. در ا ز  از  و  ای  ل دوره دران در ای   "

.(1967 ، نز) " داده و ا ا  ه ون  دون د 

 آزادا  دار  دم م"  ل ا  ،د  و 1966، را ا ، و  ق ا  ن  انا

 ون ن ق  ام وا ب دو " (1 افرا ،2 ) ." لد را د  و ،دی، اا

ی، ای  د را   د" ( ،2 رااف 2) "ای دا م ی زم   د، ای اذ ا  ن

ار  ر ی د   ا ای  دن ق  ه در ن  زم " (3 ) "ای  ق

.(1948)  ق  و در ا  ن ه در ح  و  ق   رداری از ای ندان و ز ا

ا   م را  سا  ی   ع   (1958)  ارداد ر دو  ،ا  ر نز در

. دام ادر ا   ر وز ر وی ای ار     د  ادر  ارداد ا .د

 د و  ر   ات"  د ا  دو  ،(1979)  نز   نز  در را
17
دم در  رن را  ،"    وا  زن را   د.

در ال درره ق داش ا ای زن و دان در د وی،  وه  7. ا ICESCR . . در  ا

"ا ر ارزش" من ان در زدان و ز ای ا داش از  ،د (1951) را ا ا داش ارداد  انا ، ذ

دع  . از ف د، در  ،CEDAWن دی ا د  " داش ا  ،د، و رر ا در ارط

.  ر" را  در ارز ا رر  ،ا ر ارزش 

ا ا . ذان اا  و  امای ا م و  ن، اق ز  ای  م  ،در ا

ای ر "  ای  د ا زن   ادی و ت ا ، ز، ار،  و ژی، آزش

، ات، ارت، زار  ،ت و  ورا" اذ  د درا  .  ای ر "  و

 اده را ی  اری اکری و ا ی یزی از   فری ا   دو ا ا  د
18
".  ادر  

ا د و م ی ی ای ر ر ادی زن

، رگ را ی    رت ،ر ن درز   ر دی ن  اندر ا ا  ،مار   

 ) نر ز وی ر ،     .ا دا    ی ا ل م درار ا  ا  
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 در
19
.ه ار  55 در   و از 57 در ،  ا  ل دو د ن در ا 64) در  15

ر ی  ،MENAر در  25 در ا . در ن دی و اان ارم  ان ه  . آر

،ه ا21% ر  دی ن و در ،ده ا  ی ا ر در د وی ن درز در  د  ن ی ا

.ه ا  %17 ل در ان ادر ا   در

(64-15  در  %)  سا  ر وی ر :1 ول

ن

دی

1995199619971998199920002001200220032004

78777674737474747474د (%)

16161616171616161617زن (%)

200520062007200820092010201120132014

747475757575757678د (%)

181818181718181820زن (%)

http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.MA.ZS/countries/SA :

(64-15  در  %)  سا  انر ا وی ر :2 ول

1995199619971998199920002001200220032004اان

76757474747474747474د (%)

10111112131415161718زن (%)

200520062007200820092010201120132014

747372707172737374د (%)

191918151616161617زن (%)

?http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.MA.ZS/countries/SA :

ای  و ر دا  ا  ، "ات   از ن دا ود ی ر زن در ر و اام  دا ؛

دا ا دو  ا  ،ا  ار، در ن اد؛ ازه دادن و  زن در  و ان ک ز؛

اای ا وی ورا؛ و  ر دن ال ون   ا م.  ر    در  ا وی در
20
. یٓو ا  یٓو ا ور ه درو  ،ا د داو    در ا ،ده ا ی ا ل د

   ن دی و اان، ر  و  ی ر ای زن در  ر ود دارد.  ف م ات و

.  ر در  ، در   ،   ا م ن در نز ، نز ی ی آژا 

در رد ص ن دی، ا ٓارش ا  و م ای اام    در رد و زن در ن

  در د ی اام - ن ر   ارش
21
.   ب را ی  ار از  ی  دی و
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ن  د  –  ود دا ا ، د آن     در زه   در ت زن. از ف

 ،د  ن را ه ا  ب نز و    و  ی  د  د داردو  ارش ،د
22
. ی  ای ن اما  دن ه زنو ای  ا

، ار رای  2015 ل در ر رت   ، داری ای دی ن تا ف او ، 

 ع بآزادی ا ، ی   ا د ،ا ق ،وام  د 
23
. ز رد حا  ن

 نز    ،م ش ،وه  .   رد از ا  ت  ا و د ا  رد 

 ری ی   ،وه  . ار   را     ی ای  د، اراده آزاد آن  و

 ا ، ا    .   را   ی  و    د  ،ه ا زیا  و

 ب ر  م ر  ه ود" ،ل در آن .  دق ال 2010 ا در ٓا  ، ی ل  ا

ز دا  د دای را ا  دی ن انوز  .د  ری را ی   ر و د ای نز
24
". ن را داز  ل  ل در ،ده ا ا نز  ط ی و  ی دو م آژا 

 ی  دوا  نام زا  ای  ادی ر وزارت"  د  دی ن ل 2013 دو در

  ،ا      د. در ا (نی ز ر و ، و ده ، ره ) 

  ا ود، ا ت ن زن را از   ادی ون
25
".ه ا  آن دوا  نام زا ای ار

.د  را ارا  وی ن و دار  

"    ،ده ا  را  ق   اا   در ، ق رهد در ا ان، دودر ا

 ای ل دوا   ن .  (2014 ب ، نز  ق ) "اان ا  ن وق ز از 

ر زن در اد اره  . ، را   رو ا  اا   از ف دو ، از ف   را

  و ا  ا  و اات  ا ٓدی  در ن اان ود دارد   ار داده د.

ا   زن  .ا  ر  ای  زها ،ا   ی در  ازن ا  ای ،ل ان 

ون ازه  ش ر د  ر را ک   .ا    ا   زن در ر ادی

   د. ن ر    ق  زن   ه،

اان ا دی وا ر در  فا  د ان ذا ری ا در  ق و  ص ار"

  د   ن، وای ز ری   ی و   ای   اری ن ی ش :
26
"   ن راای ز  در ی ا وردد  ن درز   

   ارش  دن ق  در  ،2015ل    ی  در اان ام   ،ود دن

د    در  ی . در      از   در ق زن ا ،ن ر
27
.دار  ات د ه ود ی ر ده ا ن 2015 ٓدر ا ر رو ر 

در  ز ای،  ا   ورت  اام   ی  در اان  . اد ان ه ای از زن

در اد ر   – اوزه  %17  وی ر، 7% ز  ر ی  – MENA از  اد و

اع اا دور ا  .ف      ی  ای ار  اب ای   ای اام

زن در م  ی اد رر د. وه  ا، اات  ا  ٓ در ن دادن اد اا ر ، و

 ا از  ا  ااد را در  دم ارد.
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  را

 ز و   ن در    ا  نز ،2014 در د  نز     در 68ا

   ای دو ، درا آن ، در اای دا ات  ا  اام ن را  ا دآوری د."

 ن ن و  سا  ا    ی  و ا  و   دو  ن در  ایا"   
28
".وری ا  ن دو ری و ٓا   ای ،ا لا     ،ا

در ا ا م ن وای ز وی ام وا ا  لا ا  دی ن ان وا  د دآوری  ا  ا

 رها  در  م ا  ،ه ا      "نام و درا ،" ای    ع در

در رر  رد اام وا   ای آن  درا د. زن ق  د را دار   ه ا و آن  را از

ر در  ن،    دو  و    ای آن  ر    ده ا. و  ر ادی

 ی اردا  ز ،ا  در ILO    ، در  نز ،ا  و   ،د 

 نز د  . ط    را  و    اردو ا  ای ، و    ر 

.ا   ،آورد  نار   آن آرزو  را ر     ای ر

ن ر     ذ" ، ان اا اد زن، اد  ا     ،، ر  ، و

،   ،دک ت و  " .د   ی  ای ،  ٓو درا ، ،دا

،  ر  ده ر  ٓرا  ای   در ، ف دن ا  از " ، ه وری." در  و

دو   ادی و ا ن دم ی نآر  ا ، ".ک ا هر  و   ن ای ز  

.را دار  آن ارا   ر ی  و 
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