
 زنان کارگردان و فيلمساز 
دستاورد رويش هاي سينماي بعد از انقالب

حال و هواي اکران هاي فصل بهار در کشورمان حسابي زنانه بود! از بين 
فيلم هايي که اين روزها روي پرده نقره اي رفته اند کارگردان پنج فيلم در 
حال اکران زن هستند. »شبي که ماه کامل شد« به کارگرداني نرگس 
آبيار، »خانه ديگري« به کارگرداني بهنوش صادقي، »تولدت مبارک« 
اثر سميه زارعي نژاد، »نبات« به کارگرداني پگاه ارضي و »وکيل مدافع« 
ساخته مشترک سلما بابايي و ونداد دوش��ن فيلم هايي است که نشان 
مي دهد زنان هنرمند ايراني در دوران بعد از انقالب از جلوي دوربين به 
پشت دوربين رفته اند و زن در هنر هفتم اين سرزمين به جايي رسيده 
است که به جاي آنکه همچون فيلمفارسي هاي قبل از انقالب در مقابل 
دوربين جلوه گري کند تا از اين طريق موجب افزايش فروش فيلم شود 
به عنوان کارگردان، تهيه کننده يا فيلمنامه نويس اثرگذارترين نقش ها 
را در توليد آثار س��ينمايي به عهده دارد. زنان سينماي ايران حتي اگر 
بازيگر باشند و جلوي دوربين نقش آفريني کنند با حفظ شأن و جايگاه 
يک بانوي ايراني و در قامت يک هنرمند ظاهر مي شوند نه به عنوان يک 
عروسک و ابزاري براي تأمين منافع اقتصادي کارگردان و تهيه کننده 

فيلم ها. 
بديهي است فيلم هاي ذکر شده با کارگردانان زن همه در يک سطح و تراز 
نيستند و برخي همچون  »شبي که ماه کامل شد« نرگس آبيار نشانه اي از 
بلوغ زنان در سينماي ايران و رسيدن يک کارگردان زن به جايگاهي است 
که مقتدرانه خودش و عوامل فيلمش سيمرغ هاي جشنواره فيلم فجر را از 
آن خود کنند و فيلمش بي هيچ حرف و حديث و حاشيه اي عنوان بهترين 
فيلم جشنواره فيلم فجر را به دست بياورد. در اين ميان برخي فيلم ها هم 
در رده فيلم هاي متوسط و ضعيف سينما جاي مي گيرند و نه در ساخت 
و نه در فيلمنام��ه چندان چنگي به دل نمي زنند اما اين مس��ئله خاص 
فيلم هايي به کارگرداني زنان نيست و نقاط قوت و ضعف فيلمسازي در 
صنعت سينماي ايران امري است که فراتر از جنسيت بايد به آن پرداخت. 
اما ظهور و بروز کارگردانان و فيلمسازان زن در ايران و آمار قابل تأمل 50 
کارگردان زن در فيلم هاي مس��تند، کوتاه و بلند سندي از فراهم بودن 
فضاي الزم براي حضور و درخشش زنان در سينماي ايران است. از ميان 
اين 50 کارگردان زن حدود 20 تن از آنه��ا را بانوان کارگردان حرفه اي 
که به طور مداوم فيلمسازي را دنبال مي کنند، تشکيل مي دهند و افراد 
شناخته شده اي هستند. جدا از کميت قابل قبول حضور زنان در سينماي 
ايران به خص��وص در قامت کارگردان يا تهيه کنن��ده و فيلم نامه نويس 
نمي توان کيفيت اين حضور را هم ناديده گرفت. با نگاهي به فيلم موفق 
»شبي که ماه کامل ش��د« مي توان اذعان کرد حتي اگر سينماي بعد از 
انقالب يک » نرگس آبيار« را هم به عرصه هنر ارزشي کشور معرفی کرده 

باشد، باز هم کارنامه اي درخشان بر جاي گذاشته است. 

 خدمت نمايندگان حوزه زنان 
براي ما يا آنان؟!

1-  »  کودک همسري«  حاال ديگر به مدد بازنمايي رسانه اي برخي رسانه ها 
در موضوع ازدواج دختران زير 18 سال براي اغلب مردم واژه ناشناخته اي 
نيس��ت اما معناي پنهان در وراي اين عبارت هنوز براي خيلي از افراد جا 
نيفتاده است. ش��ايد شهرنشيناني که تصورش��ان از دختر 17- 16 ساله 
مرزنشيني که مسئوليت يک خانواده را به سادگي به دوش مي کشد بسيار 
متفاوت باشد اما همان دختر 17- 16 ساله شهرنشين و بزرگ شده در ناز 
و نعمت و الي پر قو هم اگر به بلوغ عقلي و اجتماعي الزم رسيده باشد چرا 
بايد براي ازدواجش تا بعد از 20 س��الگي صبر کند؟ معيار تشخيص بلوغ 

اجتماعي فرد و خانواده اش هستند يا نمايندگان مجلس و قانونگذاران؟
2- دختران 15-14 س��اله مرزنشين خيلي هايش��ان زن خانه شده اند و 
مادرند؛ مادراني که نه ازدواجشان در جايي ثبت ش��ده و نه فرزندانشان 
شناس��نامه دارند! همسرانشان ايراني اند اما س��نت هاي حاکم بر منطقه 
زندگي شان لزومي نمي بيند تا ازدواجشان در جايي ثبت شود و ثبت نشدن 
ازدواجشان يعني هيچ يک از حق و حقوق زنانه شان را نمي توانند به طور 
رس��مي و قانوني دريافت و پيگيري کنند؛  از مهريه ت��ا نفقه و حتي ارثيه 
خودشان و فرزندشان در هاله اي از ابهام است چون نه ازدواجشان جايي 

ثبت شده و نه فرزندشان!
3-  به س��راغ قديمي ترها که برويد اغلبش��ان در س��نيني کمت��ر از 20 
سالگي ازدواج کرده  و مادر ش��ده اند و خوشبختي شان زبانزد همه است. 
خيلي هايش��ان بعد از ازدواج و بعد از مادر ش��دن ادامه تحصيل داده اند 
و حاال ش��اغلند. ازدواج زودهنگام ن��ه مانع موفقيت آنها ش��ده و نه مانع 

خوشبختي شان. 
4- دختران مرزنشيني که خانواده و قبيله شان چندان تمايلي براي ثبت 
ازدواجشان ندارند اگر با مانع قانوني و تعيين سقف سن ازدواج مواجه شوند 
حداقل شانس ثبت ازدواج و برخورداري از حق و حقوقشان را هم از دست 
مي دهند. دختر بلوچ يا عرب بايد به خانه بخت برود و قانون نمي تواند مانع 
اين کار شود و اگر مانع شود خانواده قانون را دور مي زند و کنار مي گذارد 

حتي به قيمت بچه هاي بي شناسنامه و ازدواج هاي ثبت نشده. 
5-  آمار مجردها و زندگي هاي مجردي روز به روز باالتر مي رود. جوانان در 
حال عبور از سن ازدواج به 12 ميليون نفر رسيده اند و در اين ميان دختران 
در حال عبور از س��ن ازدواج حساس ترند. حس��اس ترند اما در طرح هاي 
مجلس و لوايح دول��ت از تدبير براي ازدواج اي��ن جمعيت ميليوني هيچ 
خبري نيست. انگار نه انگار اين جمعيت تنها کساني هستند که مي توانند 
کشور را از گير افتادن در تله جمعيتي نجات دهند و مسئوليت جانشيني 
جمعيت را به عهده بگيرند. بگذريم از اينکه رها شدن اين دختران به حال 

خود مي تواند آينده آنها را دچار چالش جدي کند. 
6- جوانان مج��رد در حال عبور از س��ن ازدواج در طرح ه��اي مجلس و 
مطالبات فعاالن حوزه زنان جايي ندارند، طرح تعالي جمعيت و خانواده 
شش سال است از اين کميسيون به آن کميسيون مي رود و براي بررسي 
طرح هاي ديگري چون افزايش حداقل سن ازدواج کنار گذاشته مي شود. 
مصوبه ازدواج آسان جوانان در کناري رها مي شود و طرح هاي حمايتي از 
زن،  خانواده و ازدواج و فرزندآوري به محاق مي رود. چرايي اين ماجرا اما 
با نگاهي به اسناد بين المللي به خوبي روشن مي شود. تساوي جنسيتي، 
 مقابله با ازدواج در س��نين پايين و توصيه هاي بهداشت باروري و تنظيم 
خانواده در اس��نادي همچون 2030 مورد تأکيد است اما اين اسناد براي 
سرنوشت و آينده جمعيت کشور ما يا تکليف 12 ميليون جوان مجرد در 

حال عبور از سن ازدواج هيچ توصيه اي ندارند! 
با اين تفاسير آيا فعاالن حوزه زنان و خانواده و برخي نمايندگان مجلس در 

کشورمان نماينده ما هستند يا نماينده و مجري طرح هاي آنان؟!  

محسن دالور 

محمد نيک ضمير

مریم زاهدي 
  گزارش  
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حرکت معاونت زنان و خانواده در مسير انحرافی نهاد زنان ملل متحد
»عدالت جنسيتي« بازي با واژه ها براي پياده سازي »برابري جنسيتي« مورد تأکيد در هدف پنجم سند 2030 است

راهياب�ي »عدالت جنس�يتي« به برنامه شش�م توس�عه و 
تعيين ش�اخص هاي عدالت جنس�يتي به عن�وان خروجي 
جلس�ه س�تاد ملي زن و خانواده که بعد از پنج س�ال براي 
نخس�تين بار در آخري�ن روزه�اي کاري س�ال 96 برگزار 
ش�د، درس�ت هنگامي اتفاق افتاد که بحث ه�اي پيرامون 
اجراي بي س�ر و صداي س�ند توس�عه پايدار در کشور باال 
گرفته بود. اي�ن بحث ها که اغلب روي اجراي اين س�ند در 
حوزه آموزش متمرکز ش�ده بود از يک ح�وزه جدي ديگر 
غافل شد و آن حوزه تأثيرگذار و سرنوشت ساز زنان است. 
عدالت جنس�يتي مورد اش�اره در م�اده 101 قان�ون برنامه 
شش�م توس�عه و تأکيد بر تعيين ش�اخص هاي اين عدالت 
جنس�يتي در تنها جلس�ه س�تاد ملي زن و خانواده بدون 
توجه به تعريف واضح از عدالت جنس�يتي و ش�اخص هاي 
آن موجب شد تا ش�اخص هاي تدوين شده از سوي معاونت 
زنان و خانواده رياس�ت جمه�وري داراي ابهاماتي باش�د. 
صرفنظر از اينکه اين شاخص ها از مس�ير اصلي خود يعني 
س�تاد ملي زن و خانواده عبور نکرده اند، ابالغ و آمارگيري 
درباره آنها و مطابقت اين روند با اهداف نهاد زنان ملل متحد 
موضوعي است که ترديدها را درباره ارتباط اين شاخص ها 
با اجراي هدف پنجم از سند توسعه پايدار جدي تر مي کند. 

    
تش��کيل ديرهنگام و تغيير رويکرد س��تاد ملي زن و خانواده به 
عنوان ستادي که مطالبات حوزه زنان و خانواده و پيگيري اجراي 
قوانين و اسناد باالدستي در اين حوزه را به عهده دارد به محوريت 
» عدالت جنسيتي« و تبديل اين س��تاد به ستادي براي تعيين 
شاخص هاي عدالت جنس��يتي ماجرايي است که با ابهام همراه 
است. اين ابهامات وقتي بيشتر مي شود که به اقدامات نهاد زنان 
ملل متحد )UN Women( به عنوان نهاد مس��ئول و ناظر بر 
اجراي هدف پنجم از اين سند نگاهي بيندازيم. در کتابي تحت 
عنوان »تبديل تعهدات ب��ه اقدام، برابري جنس��يتي در الگوي 
توسعه پايدار 2030« که در س��ال 2018 در هفت فصل توسط 
همين نهاد تدوين ش��ده به دولت ها توصيه مي شود که با تلفيق 
تعهدات سند 2030 با طرح هاي توسعه ملي و سياست ها و قوانين 
داخلي خود براي بومي سازي تعهدات جهاني برابري جنسيتي 
تالش کنند! بخش مهمي از اين تالش تهي��ه آمار منظم درباره 
شاخص هاي برابري جنسيتي اس��ت. نکته قابل تأمل اينجاست 
که برخي ش��اخص هاي  »عدالت جنسيتي« اس��تخراج شده و 
در آس��تانه ابالغ معاونت زنان و خانواده رئيس جمهور با برابري 

جنسيتي مورد تأکيد در سند 2030 تطابقي عجيب دارد. 
  »عدالت جنسيتي« يا » برابري جنسيتي«

شايد نخستين نکته در انتقادات مطروحه پيرامون شاخص هاي 
عدالت جنسيتي توجه اسناد داخلي به اين مفهوم و تفاوت آن 

با برابري جنسيتي مورد توجه در نظام غرب باشد. اينکه عدالت 
جنسيتي و برابري جنسيتي چه ش��باهت ها و چه تفاوت هايي 
با يکديگر دارند و آيا مقصود اس��ناد بين المللي و قوانين داخلي 
درباره عدالت جنس��يتي همان برابري جنس��يتي دنياي غرب 
است يا ما براي چنين مفهومي تعريف مناسب و متفاوتي در نظر 
گرفته ايم؟ بدين منظور با نگاهي به اس��ناد بين المللي مي توان 
دريافت عدالت جنسيتي از سال 2000 ميالدي به بعد در اين 
اسناد به عنوان عبارتي همسو با برابري جنسيتي يا حتي فراتر 
از آن و به مفهوم اجراي تبعي��ض مثبت به نفع زنان مطرح بوده 
است. در اين اسناد از عدالت جنسيتي به عنوان کليد دستيابي به 
اهداف توسعه هزاره ياد و تصريح شده است که »عدالت جنسيتي 
مس��تلزم پايان دادن به نابرابري بين زنان و مردان است که در 

خانواده، جامعه، بازار و دولت توليد و بازتوليد مي شوند.« 
  تعهدات ناشي از مفاهيم برخاسته از ادبيات فمنيستي 

از س��وي ديگر، »عدالت جنس��يتي« و »برابري جنسيتي« در 
پيوند با ديگر مفاهيم برخاس��ته از ادبيات فمنيستي، در اسناد 
بين المللي با معنا و مفهوم و شاخص هاي خاصي شناخته مي شود 
که نمي توان اين معناها را از آن منفک کرد. به همين خاطر هم 
است که به کارگيري عبارت »عدالت جنسيتي« بارها از سوي 
رهبر انقالب مورد انتقاد قرار گرفته اس��ت. نخس��تين هشدار 
رهبري درباره عدالت جنسيتي سال 86 و در ديدار با نمايندگان 
مجلس هفتم بود که فرمودند: » اما بحث تساوي جنسيتي، اين 
از مقوالتي است که زير بارش نرويد، خالف طبيعت است، اين 

عادالنه نيست. گاهي عدم تساوي مطلوب و عادالنه است.« 
ايشان همچنين در ديدار با مداحان به مناسبت ميالد حضرت 
زهرا )س( در سال 96 تأکيد کردند: » اسم عدالت جنسيتي را 

مي آورند براي اينکه بتوانند مقاصد خودشان را اعمال بکنند.«
همچنان که پيش از آن نيز در ديدار سال 95 با مداحان تأکيد 
کرده بودند: » خدا کند کساني که در داخل اسم عدالت جنسيتي 
مي آورند، مرادش��ان آن چيزي که به عنوان برابري جنس��يتي 

مطرح شده، نباشد.« 
هش��دارهاي رهبر انقالب درباره به کارگيري مفهوم  »عدالت 
جنس��يتي« در اس��ناد باالدس��تي و تعهدات بين المللي از اين 
روست که اين واژه ها در ادبيات بين المللي مفهوم خود را دارد و 
استفاده از اين واژه ها در اسناد داخلي مي تواند اين انتظار را در 
مجامع بين المللي ايجاد کند که نظام جمهوري اسالمي هم بايد 
دقيقاً همان سياست مبتني بر تش��ابه و برابري کامل زن و مرد 
را در عرصه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، حقوقي، قضايي، 

سياسي، اقتصادي و. . . اجرا کند. 
  تبديل تعهدات به اقدام، برابري جنس�يتي در الگوي 

توسعه پايدار 
از زمان تصويب سند توسعه پايدار 2030، نهاد زنان ملل متحد 

)UN Women( به عنوان نهاد مسئول و ناظر بر اجراي هدف 
پنجم از اين س��ند، اقدامات متعددي را انجام داده اس��ت که از 
جمله آنها انتشار کتب متعدد در راس��تاي ايجاد برنامه عمل و 
تعامل با کش��ورها و دولت ها در آن چارچوب است. يکي از اين 
کتاب ها با عنوان »تبديل تعهدات به اقدام، برابري جنسيتي در 
الگوي توسعه پايدار 2030« است که در سال 2018 در هفت 

فصل توسط همين نهاد تدوين شده است. 
اين کتاب به طور کاماًل کاربردي و ش��فاف الزام��ات، ابزارها و 
شيوه هاي متنوع اجرايي سازي هدف 5 سند توسعه پايدار براي 
تحقق برابري جنسيتي را به صورت گام به گام به دولت ها و ساير 
کنشگران توصيه مي کند و آن را ابزار پيگيري بر اجراي نظام مند 

سند در کشورها تلقي مي کند. 
مقدمه اين کتاب اهميت اجرايي شدن بند پنجم سند 2030 را 

اينطور توضيح مي دهد:
» اهداف توسعه پايدار نشان مي دهد که تحقق برابري جنسيتي 
نه تنها )بدون در نظر گرفت��ن عوامل ديگر( به خودي خود يک 
هدف مهم اس��ت بلکه عامل ش��تاب دهنده اي براي رسيدن به 

آينده اي پايدار براي همه )تحقق کل اهداف سند( است.«
در اين کتاب به دولت ها توصيه مي ش��ود که با تلفيق تعهدات 
س��ند 2030 با طرح هاي توس��عه ملي و سياس��ت ها و قوانين 
داخلي خود براي بومي سازي تعهدات جهاني برابري جنسيتي 

تالش کنند!
در فصل دوم اين کتاب با نام »زنان و دختران در معرض مشاهده: 
آمار در مورد برابري جنسيتي« تأکيد شده است که شرط الزم 
و ضروري براي ارزيابي و نظارت بر تحقق اهداف س��ند توسعه 
پايدار، تقويت نظام آماري در سطوح ملي و منطقه اي است و تا 
زماني که موضوع جنسيت در راهبردهاي آماري ملي کشورها 
جريان سازي نشده و روندهاي منظم گردآوري آمار اولويت دهي 
نگرديده اند، فقدان و ش��کاف آمار و اطالعات جنس��يتي باقي 
مي ماند و پيشبرد اهداف س��ند را با دشواري مواجه مي کند لذا 
حداقل براي 10 شاخص از 54 شاخص جنسيتي مندرج در کل 

سند 2030 تهيه آمار منظم و کافي الزم خواهد بود. 
در همين فصل از کتاب به برنامه پنج ساله اي در نهاد زنان ملل 
 »)MEWGC(متحد با عنوان »شمردن همه زنان و دختران
اشاره شده است. اين برنامه در نظر دارد در بازه زماني سال هاي 
2016 تا 2021 با بودجه اي معادل 65 ميليون دالر از نهادهاي 
آم��اري برخ��ي کش��ورها در جهت محل��ي نمودن اه��داف و 
شاخص هاي توس��عه پايدار متناس��ب با ش��رايط آن کشورها 
و بهب��ود توليد آمار جنس��يتي و ايجاد نتاي��ج تحليلي مؤثر در 
برنامه ها و سياست ها، حمايت کند و همکاري و فعاليت مشترک 

داشته باشد!
در اين کتاب به لزوم تغيير در روش هاي آماري نيز اشاره و گفته 

شده است: »تبعيض هاي جنسيتي ريشه در مفاهيم، تعاريف و 
طبقه بندي هاي مرسوم دارند و در واقع تفاوت در مفاهيم مرتبط 
با برابري جنسيتي روي الگوها ، شيوه ها و در نهايت روي کيفيت 
آمار تأثيرگذار است « و براي حل اين چالش پيشنهاد شده است 
که در جهت ارتقاي تعاريف مشترک و براي اينکه توسعه تعهدات 
متضمن کاهش نابرابري هاي جنسيتي، در گردآوري و فرآوري 
آمارها ممکن شود تا حد امکان استانداردهاي بين المللي در اين 

زمينه مورد توجه قرار گيرد. 
  آمارهاي مورد نياز نهاد زنان ملل متحد

نهادهاي بين المللي همچ��ون نهاد زنان مل��ل متحد به دنبال 
آمارند؛ آمار زنان تحصيلکرده، آمار زنان سرپرست خانوار، آمار 

زنان معتاد و آمارهاي ديگري از اين دست. 
در صورتجلس��ه س��تاد ملي زن و خانواده مربوط به تنها جلسه 
برگزار ش��ده اين س��تاد در دولت هاي يازدهم و دوازدهم مقرر 
ش��د که کارگروهي متش��کل از نمايندگان معاونت امور زنان، 
س��ازمان برنامه و بودجه، س��ازمان امور اداري و اس��تخدامي، 
مرکز آمار، شوراي عالي انقالب فرهنگي و دستگاه هاي اجرايي 
ذيربط تشکيل و شاخص هاي عدالت جنسيتي را تعيين کند و 
سپس جهت ابالغ در اختيار ستاد ملي زن و خانواده قرار دهد. 
اين شاخص ها طبق ماده يک همين مصوبه توسط دستگاه هاي 
اجرايي تعيين و آمارگيري مي ش��ود و چنانک��ه آمار آنها وجود 
نداش��ته و توليد نش��ده باش��د در تبصره ماده يک ، مرکز آمار 
موظف ش��د که با کمک منابع اعتباري دس��تگاه ها اين آمارها 

را توليد کند. 
بر اين اساس طبق اعالم سايت رس��مي دفتر هيئت دولت، در 
جلسه مورخ 21 شهريور ماه 97 تمامي دستگاه هاي اجرايي از 
طريق دولت موظف شده اند که بر اس��اس شاخص هاي ابالغي 
»دبيرخانه« يعني معاونت امور زنان رياست جمهوري، اقدامات 
مربوط به جمع آوري آم��ار را انجام دهند، همچني��ن برنامه و 
اقدامات اجرايي و منابع مصوب دستگاه خود در راستاي بهبود 
وضعيت رصد مستمر اين شاخص ها، س��ه ماه پس از ابالغ اين 
تصويب نامه )جهت ارائ��ه گزارش به هيئت وزي��ران و مجلس 
شوراي اس��المي( به دبيرخانه يعني معاونت امور زنان رياست 

جمهوري ارسال کنند. 
در جلسه هيئت دولت در تاريخ 97/11/28، آيين نامه اجرايي 
ماده 101 قانون برنامه شش��م توس��عه تصويب و به موجب آن 
معاونت امور زنان رياست جمهوري موظف شد ظرف مدت سه 
ماه، سامانه ارزيابي و رصد وضعيت زنان و خانواده و پايش مستمر 
شاخص ها را ايجاد کند و تمامي دستگاه هاي اجرايي کشور نيز 
موظف شدند به منظور اعمال رويکرد مبتني بر عدالت جنسيتي، 
تمامي داده هاي آماري و اطالعات مرتبط با شاخص هاي عدالت 
جنسيتي را در س��امانه مذکور بارگذاري و به روزرساني کنند و 

گزارش هاي الزم را به معاونت ارائه دهند. 
  شائبه تأمين اهداف سند توسعه پايدار

در اين ميان چند نکته قابل تأمل است؛ نخست اينکه طبق ماده 
101 قانون ششم توسعه شاخص ها بايد از سوي ستاد ملي زن 
و خانواده ش��وراي عالي انقالب فرهنگي ابالغ شود. نکته بعدي 
اينکه موظف کردن دستگاه ها به بارگذاري اطالعات مربوط به 
شاخص ها در سامانه قبل از ابالغ شاخص هاي عدالت جنسيتي 
توسط س��تاد ملي زن و خانواده و مقرر کردن مهلتي سه ماهه 
براي بارگذاري و آماده س��ازي چنين س��امانه اي گوياي نوعي 

شتابزدگي در فرآيند جمع آوري آمار جنسيتي است. 
براي تعريف شاخص هاي عدالت جنس��يتي نخست الزم است 
تا وضعيت مطلوب زنان بر اس��اس اس��ناد باالدستي همچون 
سياست هاي کلي خانواده و منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان 
در جمهوري اسالمي ايران ترسيم شود و سپس وضعيت موجود 
مورد ارزيابي قرار گيرد ام��ا فرآيند عجيب و ش��تاب زده ورود 
شاخص هاي عدالت جنيستي به برنامه ششم توسعه و پيشبرد 
گام به گام آن بدون توجه به چنين مسائلي وقتي در کنار اهداف 
سند توسعه پايدار قرار مي گيرد اين شائبه را ايجاد مي کند که 
شايد مجموعه اين تالش ها براي ايجاد يک نظام آماري جنسيتي 
در کشور در تأمين اهداف سند توسعه پايدار و مطابق برنامه عمل 

نهاد زنان ملل متحد در اين زمينه بي ارتباط نباشد. 
  اسنادي براي تقويت يک شائبه 

اگر به س��وابق ارتباطات کش��ور با نهاد زنان مل��ل متحد نگاهي 
بيندازيم ماجرا برايمان روشن تر خواهد شد. ايران در تاريخ آوريل 
سال 2015 )فروردين 1394( براي يک دوره سه ساله به عضويت 
هيئت اجرايي نهاد زنان سازمان ملل متحد درآمده است. طبق 
گزارش منتشر شده در کتابچه »اهم اقدامات مقابله و پيشگيري 
از خشونت عليه زنان و دختران« که از س��وي معاونت امور زنان 
و خانواده رياس��ت جمهوري منتشر شده اس��ت، بر اين اساس 
کميته اي به نام »کميته ملي توس��عه پايدار« به منظور پيگيري 
تحقق اهداف سند 2030 تشکيل مي شود و اين کميته در سال 95 
معاونت امور زنان رياست جمهوري را متولي اصلي تحقق آرمان 
پنجم سند 2030 تعيين مي نمايد و مقرر مي شود که اين معاونت 
با تشکيل کارگروه و با همکاري دستگاه هاي اجرايي و قضايي به 

تعيين شاخص هاي آماري الزم براي عدالت جنسيتي بپردازد. 
آبان ماه س��ال 94 در نشس��ت پياده سازي اهداف توس��عه پايدار  
)SDGS(معصومه ابتکار رئيس وقت س��ازمان محيط و معاونت 
کنون��ي امور زنان رياس��ت جمهوري بر تس��ريع هم راستاس��ازي 
سازوکارهاي دستيابي به اهداف سند توسعه پايدار با برنامه ششم 
توسعه و قرار گرفتن اهداف هفده گانه توسعه پايدار )سند 2030( 
در سازوکارهاي شوراي برنامه ريزي برنامه ششم توسعه تأکيد کرد. 
همچنين ش��هيندخت م��والوردي، مع��اون رئيس جمهور در 
امورزنان و خانواده در مهرماه سال 95 در ديدار با شمشاد اختر، 
معاون دبيرکل سازمان ملل و مدير اجرايي اسکاپ)کميسيون 
اقتصادي و اجتماعي س��ازمان ملل براي آس��يا و اقيانوسيه( از 
راه اندازي کميته تخصصي هدف 5 سند 2030 در معاونت امور 
زنان و خانواده رياست جمهوري خبر داد و اعالم کرد که تالش 
دارد با بومي س��ازي ش��اخص ها اهداف مندرج در سند توسعه 

پايدار را محقق کند. 
با چنين اوصافي است که شائبه شاخص سازي عدالت جنسيتي 
براي ايجاد يک نظام آماري جنسيتي در کشور در تأمين اهداف 
سند توس��عه پايدار و مطابق برنامه عمل نهاد زنان ملل متحد 

تقويت مي شود. 

»عدال�ت جنس�يتي« و »برابري جنس�يتي« 
در پيوند ب�ا ديگر مفاهيم برخاس�ته از ادبيات 
فمنيستي، در اسناد بين المللي با معنا و مفهوم 
و ش�اخص هاي خاصي ش�ناخته مي ش�ود که 
نمي ت�وان اين معناه�ا را از آن منف�ک کرد. به 
همين خاطر هم اس�ت که به کارگيري عبارت 
»عدالت جنسيتي« بارها از سوي رهبر انقالب 

مورد انتقاد قرار گرفته است


