
)*٢٠١٠( در سالشکاف جنسیتی
"گزارش فورم جھانی اقتصاد"

: بھپیشکش
نسرین ستوده،وکیل و تالشگر برابر حقوقی در بند

  سوسن طھماسبی،تالشگر برابر حقوقی و برنده جایزه دیده بان حقوق بشر
١٣٨٩مھر – ٢٠١٠اکتبر -حمید حمیدی

 بر اساس اطالعات دریافتی اد آن را، كھ مجمع جھاني اقتص٢٠١٠ سال  درگزارش شكاف جنسیتي
ترین و  این گزارش یكي از مھم. ، منتشر شدمی نماید تدوین و بررسی ھای کارشناسانھ تھیھ و

 كشور ١٣٤ با بررسي وضعیت ٢٠١٠ در سال ھا در سطح جھاني است كھ ترین گزارش كاربردي
ھاي مناسبي براي كم كردن  حل جھان، میزان نابرابري بین زنان و مردان را مشخص ساختھ و راه

.شكاف جنسیتي بین زنان و مردان ارائھ داده است
ایران در .(ھ است کشور مورد بررسی، قرار گرفت١٣۴ از ١٢٣در این گزارش ایران در رتبھ 

،در ١١۶ کشور رتبھ ١٣٠در بین ٢٠٠٨  ، در سال١٢٨ کشور رتبھ ١٣٢در بین ٢٠٠٩سال
 ١١۵ در بین ٢٠٠۶ و در سال ١١٨ی در رتبھ  کشور مورد بررس١٢٨ در بین ٢٠٠٧سال 

.) قرار داشت١٠٨کشور در رتبھ 
دھد كھ ھیچ كشوري در دنیا وجود ندارد كھ شكاف جنسیتي در آن  ھاي این گزارش نشان مي یافتھ

 بھ حداقل ھایي در طور كامل از بین رفتھ باشد و فقط كشورھاي اروپاي شمالي بھ موفقیت بھ
.اند  دست یافتھتیشکافھای جنسی رسانیدن

 در ، شاخص ھای مورد نظر با تحقق،٢٠٠٩ ھمچون سال  ایسلند توانست٢٠١٠در گزارش سال 
 ترقی رتبھ یک را در اختیار گرفتھ بود با سوم رتبھ ٢٠٠٩نروژ کھ در سال .رار گیردقرتبھ اول 
یز در رتبھ چھارم  سوئد ن. را از آن خود نمایدسومار گرفت و فنالند توانست رتبھ  قردومدر رتبھ 

 چھار کشور اسکاندیناوی در چھار رتبھ اول تا ،در این گزارش ھمچون سال گذشتھ.قرار گرفت
.چھارم قرار دارند

 از ) درصد٨٢ ،٢٠٠٩در سال ( درصد٨٤ بر اساس آمار منتشر شده،ایسلند توانستھ بیش از
سوئد،  فنالند، رھاي نروژ،كشو. عوامل ایجاد شكاف جنسیتي، در داخل كشور خود را از بین ببرد

 كشوري ھستند كھ بھ ترتیب بعد از ایسلند قرار ٩ایرلند،دانمارک،لستو،فیلیپین،سوئیس، نیوزیلند،
ر ده رتبھ آخ. بندي را بھ خود اختصاص دھند ھاي دوم تا دھم این رتبھ اند جایگاه دارند و توانستھ

تان سعودی،کوتھ دلووریو،مالی، ترکیھ،مراکش،بنین،عربسمصر،جدول نیز متعلق بھ كشورھاي 



 .پاکستان ،چاد و یمن می باشد
افریقاي . قرار دارد٩در ردیف ده کشور اول جھان و در رتبھ فیلیپین تنھا كشور آسیایي است كھ 

  ارتقاء یافت کھ بھ رتبھ ششم٢٠٠٩ در سال قرار داشت،٢٢  رتبة در٢٠٠٨کھ در سال جنوبي،
 ن شكاف جنسیتي لقب گرفتھقایي پیشرو در زمینة از بین برد ، نخستین كشور افری٢٠٠٩در سال 

 ١٣٤ن  ایران در میا.قرار گرفت٢٠١٠ در سال ١٢ رتبھ تنزل بھ رتبھ ٦آفریقای جنوبی با .بود
 آخرین ده کشور جھان  ارتفاء،باالتر از رتبھبا دو جاي گرفتھ و١٢٣كشور مورد بررسي در ردة 

 رتبھ با آخرین ده ٤ کشور، تنھا ١٣٠ در میان ١١٦رتبھ ،ایران با کسب ٢٠٠٨در سال .می باشد
. كشور جھان فاصلھ داشت

 كشور را روشن ١٣٤مجمع جھاني اقتصاد ھدف از مقایسة میزان برابري زنان و مردان در این 
ھایشان و نیز ایجاد امكان  كردن نقاط قوت و ضعف آنھا در این حوزه براي آگاھي دولت

زي براساس تجربیات كشورھاي موفق در زمینة از بین بردن شكاف ری سیاستگذاري و برنامھ
اي بین دو  این گزارش تالش دارد، با ارائة آمار و اطالعات مقایسھ. جنسیتي اعالم كرده است

جنس در محورھاي اقتصادي، آموزشي، بھداشتي و سیاسي، در نھایت جھان را بھ شرایط برابري 
ازد و از این راه بھ شكاف و تبعیضي كھ بر كیفیت زندگي جنسیتي بین زنان و مردان رھنمون س

.نیمي از جمعیت جھان اثر گذاشتھ خاتمھ دھد
در این گزارش با اشاره بھ توانمندی بالقوه و نقش کلیدی زنان در خروج جھان از بحران 

مده است کشورھای ایسلند ، نروژ و فنالند ھمچنان در صدر جدول شاخص مبارزه با آاقتصادی 
بعیض جنسیتی در جھان قرار دارند و نام کشورھای پاکستان ، چاد و یمن در قعر این جدول بھ ت

.چشم می خورد 
مدھا آدر این گزارش وضعیت یکصد و سی و چھار کشور جھان از لحاظ تقسیم عادالنھ و برابر در

.، منابع و فرصتھا میان زن و مرد مورد بررسی قرار گرفتھ است 
 نام کشورھای فیلیپین در اسیا و لسوتو در افریقا ، از جملھ ده کشور نخست در تحولی چشمگیر

.این جدول قرار گرفتھ است 
امریکا از رده سی و یکم در جدول سال گذشتھ ، امسال بھ رده نوزدھم رسیده است در حالیکھ نام 

ز بیست و فرانسھ ، بھ ویژه بھ علت عملرد ضعیف در واگذاری قدرت سیاسی بھ زنان با بیش ا
. در رده چھل و ششم جدول امسال قرار گرفتھ است  پنج پلھ سقوط ،

نام بسیاری از کشورھای بزرگ و پیشرفتھ اقتصادی جھان نیز در قعر این جدول بھ چشم می 
.خورد 

ژاپن در رده نود و چھارم و چین در رده شصت و یکم جدول شاخص مبارزه با تبعیض میان زن 
.و مرد قرار دارد

ایگاه انگلیس در جدول امسال تغییری نکرده و ھمچنان پانزدھم است ولی نام المان برای ج
.پنجمین سال پیاپی در این جدول سقوط کرده و بھ رده سیزدھم رسیده است 

بھ موجب این گزارش کشورھای اسکاندیناوی از لحاظ شکاف سطح حقوق و دستمزد میان زن و 
ارند و برای زنان فرصتھای فراوانی در جھت تصاحب سمتھای مرد ، در پایین ترین سطح قرار د

.ریاستی فراھم امده است 
مجمع جھانی اقتصاد اعالم کرد کاھش تبعیض میان زن و مرد در عرصھ اشتغال ، نیرو محرکھ 

.اصلی رشد اقتصاد اروپا در یک دھھ گذشتھ بوده است 
.یده استاین گزارش بر مبنای چھار مشخصھ بھ شرح زیر تھیھ گرد



)٢٠١٠شاخص ھای بررسی در شکاف جنسیتی در سال (
 مشارکت و فرصت ھای اقتصادی بر اساس دستمزد ،سطح مشارکت و دستیابی بھ اشتغال با -١

مھارت ھای باال
Economic Participation and Opportunity

 امکان و دستیابی بھ آموزش از سطوح ابتدائی تا سطوح متوسطھ-٢
Educational Attainment

 توانمندی سیاسی بر اساس مشارکت و حضور در ساختارھای سیاسی و تصمیم گیرنده قدرت-٣    
Health and Survival Subindex

 بھداشت و امید بھ زندگی با لحاظ نمودن نسبت جنسی-۴   
Political Empowerment





رسی کشور مورد بر١٣۴لیست رتبھ بندی 



:رش شكاف جنسیتي را با چھار شاخصاین گزا ھمانگونھ کھ اشاره گردید،
اندازي ملي از  سنجد و بھ این ترتیب، چشم  مي، دسترسي اقتصادي،آموزشي، بھداشتي و سیاسي

ھ ھاي چھارگان شاخص. دھد دست مي ھھاي مربوط بھ جنسیت در ھر كشور ب وضعیت اعمال نگرش
و موزش، دسترسي بھ بھداشت و سالمت،ركت اقتصادي، دسترسي بھ آھا و مشا دسترسي بھ فرصت

 محوربھ آن پرداختھ ١٤ھایي ھستند كھ مجموعًا در  توانمندي سیاسي زنان ھریك داراي زیرشاخھ
.شده است

 سال گذشتھ٥نمودار شکاف جنسیتی درایران در 





 در رابطھ با کشور ایران ٢٠١٠متن کامل گزارش سال 





٢٠٠٩ی شکاف جنسی در ایران در سال جزئیات بررسی شاخص ھا
.اطالعات مربوط بھ نابرابری جنسی در ایران بشرح جدول زیر می باشد

. ،نتایج زیر را می توان استنتاج نمود٢٠١٠ و ٢٠٠٩از مقایسھ جداول مربوط بھ سال 
 کاھش(٢٠١٠ در سال١٢۵بھ ، بھ رت٢٠٠٩ در سال ١٣١ در حوزه اقتصادی از رتبھ ارتقاء-١

)شکاف جنسیتی
)٢٠١٠ و٢٠٠٩ در سال ١٢١رتبھ (عدم تغییر در مشارکت نیروی کار:الف-١
 این شاخص ٢٠٠٩در سال (٢٠١٠ در پرداخت برابر برای کار مشابھ در سال ٩٧کسب رتبھ :ب-١

.)در ارتباط با ایران لحاظ نشده بود
افزایش (٢٠١٠ در سال ١٢١ بھ رتبھ ٢٠٠٩ سال  در١١٠تنزل رتبھ در درآمد بھ دالر از : ج-١

)شکاف جنسیتی
 بھ ٢٠٠٩در سال ١٠٣ارتقاء یک رتبھ در حضور زنان در مقامات مدیریتی و قانونگزاری از :د-١

)کاھش شکاف جنسیتی(٢٠١٠ در سال ١٠٢رتبھ 
افزایش (٢٠١٠ در سال ٩٨ بھ ٢٠٠٩ در سال ٩۴تنزل رتبھ در کارگران فنی و حرفھ ای از :ر-١

)شکاف جنسیتی
از بررسی شاخص ھای فوق و با توجھ بھ تغییرات بھ عمل آمده درنرخ نمونھ متوسط کھ در سال  

کاھش یافتھ است،ارتقاء رتبھ در این شاخص نھ ٠.۵٩٠ بھ ٢٠١٠ بوده و در سال ۵٩۴.٢٠٠٩،٠
.دلیل عملکرد حکومت اسالمی،بلکھ بدلیل تغییرات نرخ نمونھ متوسط بوده استب

 بھ ٢٠٠٩ در سال ٠.٩٣٠،ولی با توجھ بھ تغییر نرخ متوسط از  حوزه آموزشیعدم تغییر در رتبھ-٢
  ،در این شاخص با افزایش شکاف جنسیتی مواجھ ھستیم٢٠١٠ در سال ٠.٩٢٩



 ٢٠١٠ در سال ٨٣،بھ رتبھ ٢٠٠٩ در سال ۶٣ رتبھ کاھش در حوزه سالمت و بھداشت از-٣
 در سال ٠.٩۵۵ بھ ٢٠٠٩ در سال ٠.٩۶٠ضمن اینکھ نرخ متوسط نیز از.)افزایش شکاف جنسیتی(

. کاھش یافتھ است٢٠١٠
 در سال ١٢٩،بھ رتبھ ٢٠٠٩ در سال ١٣٢ در حوزه توانمندی و مشارکت سیاسی از رتبھ ارتقاء-۴

ن کاھش نیز مربوط بھ تغییر نرخ متوسط شاخص فوق بوده کھ ای.) شکاف جنسیتیکاھش (٢٠١٠
. افزایش یافتھ است٢٠١٠ در سال ٠.١٧٩ بھ٢٠٠٩ در سال ٠.١۶٩از

٢٠٠٨ی شکاف جنسی در ایران در سال جزئیات بررسی شاخص ھا
.اطالعات مربوط بھ نابرابری جنسی در ایران بشرح جدول زیر می باشد



 ٢٠٠٧ ی شاخص ھای شکاف جنسی در ایران در سالجزئیات بررس
.اطالعات مربوط بھ نابرابری جنسی در ایران بشرح جدول زیر می باشد

: بشرح زیر بود٢٠٠۶این جدول در سال 

           



 بھ افزایش صرفھ جویی در ان و مردانبھ موجب این گزارش افزایش برابری جنسیتی بین زن
 تغییر الگوی ھزینھ منجر خواھد شد کھ در نھایت بھ نفع بخشھایی ھمچون ھزینھ ھای خانوار و

 .مراقبت از کودک و امور مالی منجر می گردد موزش ،اد غذایی ، مراقبتھای بھداشتی ، آمو
دھندة آن است كھ در سرتاسر جھان، تالش براي  ھا نشان نتایج حاصل از اطالعات این جدول

ھاي دسترسي بھ آموزش و بھداشت و  خصوصًا در شاخصكاھش یا بستن شكاف جنسیتي م
 میلیارد نفر از جمعیت ٥.٥ كشور مورد بررسي بیش از ١٣٤كھ در  درحالي. سالمت وجود دارد

كنند، زنان درصد کمی از پست ھای سیاسي ارشد جوامع مختلف دنیا را در  جھان زندگي مي
.اختیار دارند

 درصد موارد شكاف ٨٠-٧٥ادیة اروپا، بطور میانگین  كشور اتح١٥در دو منطقة اقیانوسیھ و 
جنسیتي بستھ شده و امریكاي شمالي، اروپاي غربي و امریكاي التین ھم، با بستن بطورمیانگین 

 درصد از موارد شكاف جنسیتي در كشورھایشان، در جھت کاھش شکاف ھای ٧٠-٦٥حدود 
افریقا و خاورمیانھ آخرین مناطقي آسیا، كشورھاي زیر خط صحراي . جنسیتی گام بر می دارند

در كشورھاي . كنند اقدامات مؤثري براي بستن شكاف جنسیتي انجام دھند ھستند كھ تالش مي
خاورمیانھ، حدود نیمي از موارد شكاف جنسیتي بستھ شده و این وضعیت بدین معناست كھ 

رابري با مردان ھا و منابع براي رسیدن بھ ب زنان در این كشورھا فقط بھ نیمي از فرصت
. دسترسي دارند

پیشروان ) ٤(و سوئد ) ٣ ( فنالند، ،)٢ ( نروژ،)١(چھار كشور اروپاي شمالي شامل ، ایسلند 
طور كامل  ھرچند ھنوز ھیچ كشوري نتوانستھ بھ. اند غلبھ بر شكاف جنسیتي بین زنان و مردان

 ٨٠اند بیش از  لي توانستھبھ برابري جنسیتي دست یابد،ایسلند و دیگر كشورھاي اروپاي شما
این كشورھا موقعیت مناسبي براي ارائة پیشنھادھاي . ھا را از بین ببرند درصد این شكاف

.اجرایي بھ سایر كشورھاي جھان دارند
این كشورھا، تنھا . دراین کشورھا، توانمندسازي سیاسي زنان نیز با موفقیت ھمراه بوده است

 زنان و مردان بھ تعداد مساوي در مشاغل وزارتي و کشورھائی در جھان ھستند كھ در آن
ھاي وزارت و  سوم سمت در نروژ، فنالند، ایسلند، و دانمارك، زنان یك. مجلس حضور دارند

كشورھاي اروپاي شمالي پیشینة خوبي در توانمندي سیاسي . نمایندگي مجلس را دارا ھستند
.زنان دارند

ھا و مشاركت اقتصادي نیز پیشرو  رسي بھ فرصتكشورھاي این منطقھ ھمچنین در شاخص دست
در این كشورھا، زنان اكثر . اند  كشور برتر جھان جاي گرفتھ٢٠ھستند و از این جھت در بین 

رتبھ،  سوم كارمندان عالي اند و یك اي و تكنیكي را بھ خود اختصاص داده مشاغل حرفھ
. ھستندقانونگذاران و مدیران ارشد در كشورھاي اروپاي شمالي زن

ھا و مشاركت اقتصادي، با  ھمانگونھ کھ بدان اشاره گردید،ایران در شاخص دسترسي بھ فرصت
 كشور، در جایگاه خوبي نیست و در تمامی شاخص ھا، نسبت ١٣٤ از بین ١٢٣كسب رتبة 

رتبھ  نسبت حضور زنان در زیرشاخة كارمندان عالي. رسد زنان بھ مردان حتي بھ نصف نیز نمي
این میزان در سال ( درصد است٣٢ درصد و نسبت درآمد زنان بھ مردان ١٥ذار فقط و قانونگ
 درصد بود کھ افزایش دستمزدھا و افزایش نرخ تسعیر دالر این میزان را در سال ٤١ ،٢٠٠٩
 ٨٥ درصد در مقابل ١٥رتبھ و قانونگذار زن  نسبت كارمندان عالي.).  داده استکاھش ٢٠١٠

 درصد ٦٧ درصد زن و ٣٣اي نیز با  نسي كارگزاران فني و حرفھدرصد مرد است و توزیع ج
میزان درآمد زنان و مردان در ایران، با اختالف . مرد در وضعیت كامًال نابرابري قرار دارد

 از ١٢١، رتبة جھاني ایران را در این زمینھ بھ .$١٦.٤٤٩و مردان $ ٥.٣٠٤فاحش زنان 
ھاي تلخي دربارة وضعیت   این ارقام از واقعیت. نشان می دھد بررسی كشور مورد١٣٤میان 

.دارد زنان در بازار كار و اقتصاد ایران پرده برمي
ھاي دیگر ظاھر  تر از شاخص ایران گرچھ توانستھ در شاخص دسترسي بھ آموزش كمي قوي



البتھ این رتبھ در مقایسھ با برخي . شود  جھاني پیشرفت بزرگي محسوب نمي٩٦شود، اما رتبة 
نام زنان بھ  رتبة ایران در نسبت ثبت. تواند قابل توجھ باشد ھاي ھمسایھ و حتي منطقھ ميكشور

تواند نویددھندة گسترش آموزش  مردان در آموزش متوسطھ در جھان یك است كھ این رتبھ مي
البتھ باید توجھ داشت كھ افزایش . متوسطھ در میان زنان ایراني در مقایسھ با مردان باشد

.ھاي خاص دولت نبوده است ریزي ادي زنان نسبت بھ مردان، تنھا معلول برنامھمیزان باسو
آید، ایران در شاخص توانمندي سیاسي زنان وضعیت  گونھ كھ از اطالعات جدول باال برمي ھمان

ھاي ریاست زنان در مشاغل  كسب دو امتیاز صفر در زیرشاخة سال. قابل توجھ و مناسبي ندارد
 در زیرشاخة میزان ٠٣/٠وزیري و ھمچنین كسب امتیازضعیف  تجمھوري و نخس ریاست

 در جھان در شاخص توانمندي سیاسي ١٢٩حضور زنان در مجالس قانونگذاري بھ كسب رتبة 
.زنان انجامیده است

كارگیري زنان در مشاغل سیاسي و  دھد كھ وجود موانع بسیار براي بھ  این شاخص نشان مي
 بسیاري در گسترش شكاف جنسیتي بین زنان و مردان داشتھ تواند تأثیر ارشد حكومتي مي

بھ گواه نتایج این گزارش، بھ استثناي ایران، بقیة كشورھاي ضعیف در شاخص توانمندي . باشد
كھ  درحالي. اند ھاي خوبي در جھت تقویت این شاخص از خود نشان داده سیاسي زنان، تالش

ھاي ریاست زنان در مشاغل وزارتي  ر زیرشاخة سالایران، با وضعیت كامًال نابرابر زنان كھ د
سازي براي پذیرش حضور زنان در مشاغل ارشد  آشكار است، حتي گام كوچكي در راه ظرفیت

. دولتي برنداشتھ است
وجھ  ھیچ  كشور مورد بررسي، بھ١٣٤ در بین ١٢٣در مجموع ایران، با كسب رتبة جھاني 

 كشور فقیر ١٠كشور افریقایي موریتاني، كھ جزو . وضعیت مطلوبي در برابري جنسیتي ندارد
دنیاست و قدرت قابل توجھي بھ لحاظ اقتصادي و سیاسي در جھان ندارد، توانستھ در برابري 

بھ عبارت دیگر، ایران با یمن . اي باالتر از ایران قرار گیرد جنسیتي بین زنان و مردان در مرتبھ
. رتبھ فاصلھ دارد١١ ترین كشور این گزارش فقط عنوان ضعیف بھ

این گزارش یکبار دیگر بر تحقق برابر حقوقی زنان بر مردان برای پیشرفت و توسعھ تاکید 
 .دارد
پایان


