ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ زﻧـﺎن اﯾﺮاﻧـﯽ۸ ،
ـﺪول/
ـﺮ ﺟـ
ـﺎ ﻗﻌـ
ـﺪه ﺗـ
ـﻪ ﻣﺎﻧـ
ﭘﻠـ
آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺷﮑﺎف ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
در اﯾﺮان
آرﻣﺎن ﺷﻤﺎل :ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ،آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد در ﺧﺼﻮص ﺷﮑﺎف
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،از ﻣﺠﻤﻮع  ۱۴۴ﮐﺸﻮر
ﺟﻬﺎن ،اﯾﺮان رﺗﺒﻪ  ۱۴۰را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری،
آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد در ﺧﺼﻮص ﺷﮑﺎف ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،از ﻣﺠﻤﻮع  ۱۴۴ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ،اﯾﺮان
رﺗﺒﻪ  ۱۴۰را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻟﯿﻼ ﻓﻼﺣﺘﯽ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻣﺬﮐﻮر اﯾﺮان ﺟﺰء ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر
اﻧﺘﻬﺎی ﺟﺪول اﺳﺖ اﻓﺰود :ﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ازﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭼﺎد ،ﺳﻮرﯾﻪ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

و ﯾﻤﻦ ﻗﺮار دارﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ رﺗﺒﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی،
در ﺷﺎﺧﺺ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﺮان ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﻣﺎﻻﯾﺎ و ﻟﺒﻨﺎن

ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻇﻬﺎرات ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد رﺗﺒﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در  ۴ﺷﺎﺧﺺ اﻗﺘﺼﺎد،
آﻣﻮزش ،ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ
اﯾﻦ ﮔﺰارش رﺗﺒﻪ اﯾﺮان در ﺷﺎﺧﺺ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۴۰ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻓﻼﺣﺘﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺗﺒﻪ اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ )  ۱۴۴ﮐﺸﻮر(
در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش را  ،۱۰۰ﺳﻼﻣﺖ  ۱۳۵و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن را ۱۳۶
اﻋﻼم ﮐﺮد.
وی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺗﺒﻪ اﯾﺮان ﯾﮏ درﺟﻪ
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﻼﺣﺘﯽ اداﻣﻪ داد :در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻣﯿﻼدی رﺗﺒﻪ اﯾﺮان ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
 ۱۳۹ﺑﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد :رﺗﺒﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺷﺎﺧﺺ اﻗﺘﺼﺎد  ،۱۴۰آﻣﻮزش ،۹۶
ﺳﻼﻣﺖ  ۹۸و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ  ۱۳۶ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻓﻼﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﺗﺒﻪ اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۲۰۱۶و ۲۰۱۷
ﻣﯿﻼدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در  ۲ﺷﺎﺧﺺ آﻣﻮزش و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ رﺗﺒﻪ ﺷﺪﯾﺪ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺳﺎل  ۲۰۱۷در ﺣﻮزه آﻣﻮزش  ۶رﺗﺒﻪ و در
ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻼﻣﺖ  ۳۷رﺗﺒﻪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪاﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان در ﺷﺎﺧﺺ اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺟﺬب ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از
ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮاد آﻣﻮزی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دو ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻼﻣﺖ و
آﻣﻮزش دﭼﺎر اﻓﺖ ﺷﺪهاﯾﻢ؟ ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺪی
در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﻻﺗﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺷﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه و دﯾﮕﺮ

ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻣﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی
ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ اﯾﺮان در ﺑﻌﺪ آﻣﻮزش و ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده اﻣﺎ
ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در اﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﺟﺪیﺗﺮ و ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﺗﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه از ﻣﺎ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﻼﺣﺘﯽ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ را ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ آﻣﺎری و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﻗﯿﻖ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ،آﻣﻮزش ،اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﺎری
دﻗﯿﻖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ
آﻣﺎری ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﺪارﯾﻢ و ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﺴﯿﺎری از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﺪارﯾﻢ و در ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ
دﻫﯿﻢ در ﺣﻮزه زﻧﺎن ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﭼﻪ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ را ﺣﺎﺻﻞ آورده اﺳﺖ .در
ﻣﺠﻤﻮع ﺿﻌﻒ در ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی و اراﺋﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی آﻣﺎری اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭼﻨﺪان دﯾﺪه ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ
ﮐﻪ در ﺣﺎل درﺟﺎ زدن ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی در ﺑﺎره ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺗﺤﻮﻻت ﺧﺎﺻﯽ
در ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ در ﺑﺤﺚ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻌﺪاد
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎزﻫﻢ ﭼﻨﺪان ﻣﺤﺴﻮس ﻧﺒﻮده و
ﺣﺪود  ۶درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﯾﺮان در اﺧﺘﯿﺎر زﻧﺎن اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮی در رﺗﺒﻪ اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﻓﻼﺣﺘﯽ اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻣﻨﺎﺻﺐ وزارﺗﯽ
و رﯾﺎﺳﺖ دوﻟﺖ¬ﻫﺎ ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ وزن ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ دارﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رﺗﺒﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑﻌﺪ از اﯾﺮان ﻗﺮار داﺷﺖ
اﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ  ۲رﺗﺒﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ:
در ﺟﺪول ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد در ﺧﺼﻮص ﺷﮑﺎف ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از
ﻟﺒﻨﺎن ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،و ﻣﺎﻻﯾﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﻼﺣﺘﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن درﺧﺼﻮص
ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه زﻧﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮی در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﮐﺸﻮرﻫﺎ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﺧﺼﻮص زﻧﺎن رخ داد
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﺑﻮد و اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ  SIGIﻣﯽﮔﻨﺠﺪ و اﺛﺮی در ﺷﺎﺧﺺ ﺷﮑﺎف
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻧﺪارد.

وی در ﭘﺎﯾﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺷﮑﺎف ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در دو ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ؛
ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎ روﻧﺪ ﻓﻌﻠﯽ در ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ۲۱۷ ،ﺳﺎل ﻃﻮل
ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ وﺿﻌﯿﺖ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن از ﺳﺎل  ۲۰۰۶ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪه و در ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻬﺎر
ﺑﻌﺪ ﻓﻘﻂ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺎﺧﺺ آﻣﻮزش در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﻣﯿﺪوارﻧﻪ اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ  ۱۳ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﺣﻮزه آﻣﻮزش در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ
رﻓﻊ ﺷﻮد .در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ روﻧﺪ ﻓﻌﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن  ۹۹ﺳﺎل ﻃﻮل
ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎ رﻓﻊ ﺷﻮد /.اﻧﺘﺨﺎب

