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نظرة شمولية عن الوضع التنموي في المنطقة العربية



اهداب يوجدد تاداوب بديل الددول العربيدة فدي مجدا ب وحجدم اونجدا اب ويعدرا الت ريدر ا تج: ملحوظة
.ةاوقليمية ويمكل الرجوع إلى ت ارير الدول للتعرف على تااصيل وحجم اونجا اب لكل دول



إتمإتصنيفهالإ ن إالجنسي  ن اإحسبإنجازاتإالرئيسيةإذاتإالصلةإبالمساواةإبي 
:المجاالتإالتالية

كإوالعملإالالئقإ تحقيقإالتنميةإالشاملةإوالرخاءإالمشتر

القضاءإعىلإالفقرإوالحمايةإاالجتماعيةإوالخدماتإاالجتماعية

التحررإمنإالعنفإوالوصمإوالقوالبإالنمطية

إالجا ن إلمشاركةإوالمساءلةإوالمؤسساتإالمراعيةإلمنظورإالمساواةإبي  ن نسي 

هّمشإفيهاإأحد
ُ
إالإي ي

المجتمعاتإالمسالمةإالتر

الحفاظإعىلإالبيئةإوحمايتهاإوإصالحها



كإوالعملإالالئقإ تحقيقإالتنميةإالشاملةإوالرخاءإالمشتر

تشغيلال

يعات ن األجور وحصص للمرأة للتعيينات الحكومية وترقية التناصف وتج: تشر ريم العنف ضد مساواة بي 
ي مكان العمل وإنشاء دور الحضانة داخل العمل وإقرار نظام العمل المرن

.المرأة فن

وعات الناشئة مع إعطاء أولوية لرائدات األعمال مع تصميم برامج لريادة األعمال وتوفي  التمويل للمشر
ن اإلناث ي نسب الشمول المالي بي 

.  ارتفاع فن

يعية مما يكش الحاجز  ي السلطة التنفيذية والسلطة التشر
ي ويحد من تقلد النساء مناصب مؤثرة فن الزجاج 

ي عىل الجنس ويلهم الفتيات عىل محاكاة النماذج الناجحة
.التنميط االجتماعي المبنن

.نسب مساهمة المرأة في النشاط ا قتصادي منخاضة مع وجود فجوة بيل الجنسيل

.نسب بطالة مرتاعة بيل ا ناث مع وجود فجوة بيل الجنسيل  سيما بيل الشباب

.ترك  العمالة النسائية في ال طاع غير الرسمي وندرة العمل الالئق المتاح للمرأة
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االفريقية

شرق آسيا والمحيط 
الهادي

ىأوروبا وآسيا الوسط أمريكا الالتينية 
والكاريبي

جنوب آسيا الدول العربية

2017معدل المساهمة في قوة العمل حسب النوع في مناطق العالم، 

ذكور

إناث



كإوالعملإالالئقإ تحقيقإالتنميةإالشاملةإوالرخاءإالمشتر

الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل المنزلي( 2

مدفوعة األجر لم تح ق الدول العربية سوى ت دم يسير فيما يتعلق بموضوع الرعاية غير

.والتي ي ع معظمها على كاهل المرأة

والعمل   توجد مؤشراب تايد بوجود اتجاه نحو إعادة تو يع الرعاية غير مدفوعة األجر

.المن لي بيل ال وجيل



القضاءإعىلإالفقرإوالحمايةإاالجتماعيةإوالخدماتإاالجتماعية

م الخدمة في تحسل في صحة النساء والاتياب مع وجود تااوتاب داخل بعا الدول ووجود تحدي ت دي
.الدول المست بلة للمهاجراب

راب ا لتحاق انخااا األمية وتحسل مؤش)احرا  ت دم ملحوظ في التمكيل المعرفي للاتياب والنساء 
.  ويجب أل ينعكس في المست بل على سوق العمل( بالتعليم بكافة مراحله

مل سكال الدول العربية ي عول % 41تحسل محدود في ال ضاء على الا ر يتااوب بيل الدول و ي ال 
.  مل السكال في ف ر مدقع% 13تحب خط الا ر متعدد األبعاد، بينما يعيش 

حا  نهـج الحمايـة ا جتماعية في المنط ة مناصـل عـل ح وق المواطنة وعدالة تو يع الموارد، ومن
.إلى ماهوم المسـاعدة أكثر منه إلى التنمية



التحررإمنإالعنفإوالوصمإوالقوالبإالنمطية

لجنس تشريعاب وتدخالب لحماية النساء والاتياب ولكل    ال العنف المبني على ا

.منتشر في معظم الدول العربية داخل األسرة وفي المجال العام

عرضل تراجع في ال واج المبكر و واج ال اصراب يستثنى مل ذلك الاتياب الالتي ت

. للن وح أو للهجرة ال صرية

تنشئة األسرية سياق اجتماعي ث افي تسيطر عليه ث افة ذكورية تتجذر مل خالل أساليب ال

.وتترسخ مل خالل المناخ الذي يسود المجال العام في المجتمعاب العربية

لنساء ة لتوفر الحماية ال انونيترسي قواعد ولغاء التميي  ضد المرأة وأنظمة قانونية 

.والاتياب وتتصدى للتنميط ا جتماعي المبني على الجنس



إالجا ن إلمشاركةإوالمساءلةإوالمؤسساتإالمراعيةإلمنظورإالمساواةإبي  ن نسي 

يعات ي سن وتعديل التشر
ن
ي اتخاذ القرار وف

ن
وزيرات )مشاركة أوسع للمرأة العربية ف

ي المجالس النيابية
ات وقيادات أكاديمية و قاضيات و وعضوات فن كاتعضوات مجالس إداراتو سفي  .(الشر

ادية صورة ذهنية سلبية بيل العامة عل قدرة المرأة على ت لد المناصب العامة وال ي

.وانخااا الث ة في قيامها بدور في المجال العام

.  ابابمشاركة سياسية محدودة للمرأة العربية  سيما في ا نتخاباب النيابية والن 

.  الحاجة لت وية دور مؤسساب المجتمع المدني



هّمشإفيهاإأحد
ُ
إالإي ي

المجتمعاتإالمسالمةإالتر

حول المرأة والسالم واألمل1325مجلس األمل خاصة ب رار وضع خطط عمل وطنية

(دول بصدد4دول انتهب مل ذلك و4)

خطة عمل إقليمية 2015على المستوى اوقليمي، اعتمدب جامعة الدول العربية عام 

.والتي شكلب مع ا ستراتيجية اوقليمية بشأل المرأة والسالم وا مل

اب أو ن اعاب في الدول التي تشهد صراعتراجع كبير في المكتسباب التنموية األساسية

لنساء وغياب معالجة ل ضايا ا( اليمل–ليبيا –سوريا –فلسطيل )مسلحة أو احتالل 

والاتياب



الحفاظإعىلإالبيئةإوحمايتهاإوإصالحها

ذاب العالقة تأثير قضايا البيئة على النساء ومدى تجاوب وتأثير السياساب والبرامج

.على قضايا المرأة

ى مختلف مشاركة النساء في صنع ال راراب المتعل ة بالبيئة والتنمية المستدامة عل

.المستوياب





يعاتإ نإالتشر نإوالقواني  إالجنسي  ن ذاتإالصلةإبالمساواةإبي 

االنضمام ال 
ةاالتفاقيات الدولي

ات الخاصة  التغيي 
يعات الوطني ة بالتشر

ات الخاصة  التغيي 
بالدساتي  



وليةاالنضمامإاىلإاالتفاقياتإالد

ن انضمت وتكولالدوليةاالتفاقياتمنعدد الفلسطي  االختياريكالي 
وتكولالتعذيبمناهضةباتفاقيةالخاص بإلغاءاصالخاالختياريوالي 
توكولاإلعدام،عقوبة ستغاللوااألطفالببيعالخاصاالختياريوالي 

ي األطفال
ن
ي البغاءف

ن
.اإلباحيةالمواد وف

الخاصة(622)رقمالدوليةالعملمنظمةاتفاقيةالالسعوديةانضمت
.المتساويةالقيمةذيالعملعنوالعامالتالعمالبمساواة
وتوكولإلتونسانضمت حقوقفاقيةباتالملحقالثالثاالختياريالي 
.الطفل

ي تسهمدوليةاتفاقياتالممانضاال 
ي إطار توفي  فن

معانسجاما أكي  وطنن
الميثاقبروتوكول-(عمان)المناخحولباريساتفاق:الدوليةالتطورات
ي 
ي المرأةحقوقبشأنوالشعوباإلنسانلحقوقاإلفريق 

قياإفريفن
عىلاتالتحفظبعضصياغةلتعديلبقانونمرسومإصدار -(الجزائر)

ن أشكالكافةإلغاءاتفاقية مواد أحكامذ تنفيعىلينصالمرأةضد التميي 
يعةبأحكامأخاللدوناالتفاقية بسح-(البحرين)اإلسالميةالشر
.(عمان)15المادةمن(4)الفقرةعىلالتحفظ

ي التحفظات
عىليةالعربالدولأبدتها الن 

اتفاقيةمن16ال9منالمواد بنود 
ن اشكالجميععىلالقضاء د ضالتميي 
ا تشكلالمرأة،

ً
انونقتعديالتأمامعائق

ن او الجنسية واألحوالاألرسةقواني 
مجملعىلأثرها يمتد كما الشخصية،

.النساءقضايا 
ادةالمعىلالعربيةالدولبعضتحفظ
ي االتفاقيةمنالثانية

إدماجالتدعو والن 
ن المساواة ي والمرأةالرجلبي 

ن
ها دساتف ي 

التدابي  منالمناسبواتخاذ الوطنية،
يعية يعية،وغي  التشر ن كلر لحظالتشر تميي 

.المرأةضد 

+ve-ve



تيرالتغييرات الخاصة بالدسا

تعدددديالب كدددي تتماشدددىتدددم إجدددراء 

مددا الدوليددة بمددع المعددايير الدسدداتير

ايدة في ذلك النصوص الخاصة بحم

.المرأة مل العنف

 يةالعربالمنط ةفيدساتيرالبعا

بيلالمساواةالىصراحةتشير

ص  خابند  أيتتضمل أوالجنسيل

.الجنسأساسعلىالتميي يحظر

عابوضعفيالدساتيربعاتسهم

يالتالتعديالبت يدالتيالمحدداب

واألحوالاألسرةقوانيلتطال

.الشخصية



نية التغييرات الخاصة بالتشريعات الوط

استحدثب مجموعة مدل الددول عددد 

شدكيل سدهم فدي تمل ال دوانيل التدي ت

اع بيئة مؤاتيه لدعم النهوا بأوضد

. المرأة

ة قوانيل خاصأقرب عدد مل الدول 

بح ددددوق األشددددخاص ذوي اوعاقددددة

قدددوانيل وآليددداب لحمايدددة األطادددالو

.واألحداث

دول تخلدددو التشدددريعاب فدددي غالبيدددة

"التمييدددد "المنط ددددة مددددل تعريددددف 

وأشكاله كمدا وردب فدي النصدوص

 ضداء والصكوك الدوليدة كاتااقيدة ال

علدددى جميدددع اشدددكال التمييددد  ضدددد

المددرأة أو صددكوك ح ددوق ا نسددال 

.الدولية األخرى

ة المشاركة المدنية والسياسي
واالقتصادية واالجتماعية

قضايا األحوال الشخصية حماية المرأة من العنف
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االنجاب

الحصول على دخل

إدارة األصول

بدء العمل

حرية االنتقال

الحصول على تعويض التقاعد

إدارة االعمال

20دولوة منهوا 187مؤشر مركب يعكس كيف تؤثر القوانين على المرأة خالل المراحل المختلفة من حياتها، محسووب لو  

.مؤشرات فرعية8المؤشر يتكون من . نقطة45= نقطة، ومتوسط الدول العربية 75=المتوسط العالمي . دول عربية

World Bank (2019). Women, Business and the Law.
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31327/WBL2019.pdf?sequence=4&isAllowed=y

(البنك الدولي)2019مؤشر المرأة واألعمال والقانون لعام 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31327/WBL2019.pdf?sequence=4&isAllowed=y




إتعيقإتحقيقإالمساواة ي
إالتحدياتإالرئيسيةإالتر ي

ن
إف ن إالجنسي  ن الدولإالعربيةبي 

تحديات مرتبطة 
بالمشهد السياسي 

تحديات مرتبطة 
ي 
ن
بالمشهد الثقاف

تحديات مرتبطة 
ية بالبنية االقتصاد
واالجتماعية

تحديات مرتبطة 
باألطر القانونية

تحديات مرتبطة 
باإلطار المؤسسي 



تحديات مرتبطة بالمشهد السياسي في المنطقة العربية

الهجدددرة ال صدددرية والنددد وح الجمددداعي الدددذي ارتدددبط بملسدددي إنسدددانية طالدددب علدددى وجددده ֎

.الخصوص النساء والاتياب وامتد تأثير على الدول المجاورة

.موجاب التطرف والحوادث اورهابية֎

.  نية دول حلاستمرار ا حتالل اوسرائيلي لألراضي العربية واستمرار ال ضية الالسطي֎

الميدة لح دوق است طاب داخل المجتمعاب العربية بيل توجه يدعو إلى ا لت ام بالتعهدداب الع֎

لح ددوق ا نسددال فيمددا يتعلددق بالمسدداواة بدديل الجنسدديل وتوجدده آخددر يدددعو إلددى تبنددي نهددج ل

.والحرياب يكرس المحدداب الث افية للمجتمعاب الت ليدية



إبالسياقمرتبطةتحديات ي
ن
الثقاف

ن بالمساواةالمرتبطةاالجتماعيةالمعايي  تزالال ֎ ن بي  تبةتماعيةاالجواالدوار الجنسي  المي 

ي متجذرةعليها 
ن
ي سواءالمنطقة،دولف

ن
ي أو األرسيةأو الزوجيةالعالقاتف

ن
العاملمجالاف

.لعدالةاإلللجوءاستعدادهنتقويضخاللمنحقوقهنإلالنساءوصوليعيقمما 

ال "اصةخمسائل"أنهاعىلوالفتياتالنساءضد بالعنفالخاصةالقضايا إلظر الن֎

 تستوجب
ً
ي يسهممما قضائًيا أو وامنيا عاًما تدخل

ن
.العنفتطبيعف

ن تقييد ֎ ية،وتقاليد عاداتخاللمنالمرأةتمكي  ن  تميي 
ً
ا العاداتهذهنأُيدعما وكثي 

وحريةرصوالفالحقوقمحدوديةتكريسعىليؤثر مما دينية،مرجعياتلها والتقاليد 

ن السيمااالختيار تمعاتالمجيحرمنحو عىلاألدنن والطبقاتالوسىطالطبقةبي 

.والفتياتللنساءالكامنةالقدراتمنالعربية



واالجتماعيةاالقتصاديةبالبنيةمرتبطةتحديات

.الشبابوبيلالنساءبيلالبطالةنسبارتااع

.جديدةعملفرصخلقعلىضاغطةظروف

بيللمساواةاتح يقفيع بةالريايةوالمناطقالحضريةالمناطقبيلجغرافيةتااوتاب

.الريايةالمناطقفيالارصت لحيثالجنسيل

بعيدا  عملالعلللبحثا نت العلىوالاتيابالنساءقدرةملتحدالمحافظةال يممنظومة

.األصليموطنهمعل

إلىلبعاايدفعماوهوبأمالوا نت الالتحركعلىال درةللمرأةتوفرالتيالبيئةغياب

.للخطرتعرضهمالتيالوظائفبعالرفايضطرهمأوالعملعلاوقالع



إبالطارإمرتبطةتحديات المؤسسي

ن دونالقضائيةالوظائفالمرأةشغلأمامعقبات֎ .ضدهاتميي 

ي المجتمعمؤسساتبنيةضعف֎
ي حركالتعىلقدرتها ومحدوديةبها العاملةالمدنن

ن
ف

يعاتمردود ضعفإلذلكويؤديوالتنموية،الحقوقيةالمجاالت  ي التشر
سنها يتمالن 

عىلدرةالقمنويحد المسائلةأدواتتعطيلإليؤديكما والفتيات،النساءلحماية

.المهمشاتللنساءالقانونيةالمساندةتقديم



القانونيةباألطرمرتبطةتحديات

المرأة غياب التكامل وعدم ا تساق ووجود التباس بيل األحكام عائ ا أساسيا في وصول֎

.  الى العدالة

.تطبيق العدالة الناج ة وإعمال آلياب تطبيق األحكام ال ضائية دول تأخير֎

ي المرأةعدم إلمام֎
ي كفلها لها القانون وعدم المعرفة باإلجراءات الن 

 من شأنها بالحقوق الن 

.  حمايتهن من العنف

ي ֎
ي ضعف القدرات المالية للنساء عىل تحمل كلفة الخدمات القانونية والتقاضن

ن
ال سيما ف

اجع  ي مما يدفع كثي  من النساء إل الي 
عن -يأس بدافع ال-حالة طول إجراءات التقاضن

ي حقوقهن بسب
ن
ب ضعف استكمال مسار الدعاوى القضائية واالضطرار إل التفريط ف

ي 
.موقفهن التفاوضن




