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والقانونيــــة بــــ و املــــرأة والرفــــو أو مــــا يعــــرن ب جــــوة ا   ــــدر العامليــــة مــــ    يعتبــــض مواــــوة املســــاواة السياســــية 

ـــاالف ي و والعامــــة، ن ــــرا   ــــتالن ا ـــ و السياســــي و وظرـ ـــضة ل  ــــدي بـ ملــــوروث ال قــــاني والــــدف   و فت ــــا ي املوااــــيث امل  ـ

والسياس  ، وبالتالي فإو البحـ  نـي اـاا املجـاي مـ  مجـا ف املعرفـة ففسـم بوصـف وتحليـو التـدا و ال قـاني والسياسـ   

لك  فجب الت وية أو ااا الكتـا  يعتبـض أرـاالفف  نـي املقـا  ظوي و   ـض وادفـ  فت  ـو . ب و الوي العالم ني عصر العوملة

عليـــ ، اتقـــد  بجشيـــو ال ـــكر . تحليـــو واـــث املـــرأة ا  ليجيـــة مـــ   ـــالي بيانـــاف الوليـــة م  ـــورة   ـــ و الور نـــي وصـــف و 

والعرفاو ل و م  ش ع   على الكتابة ني ااا املواـوة والـا  أمـو أو ف ـوو تقـدف ا  ع ـاي قاالمـة عـ  املـرأة امل اربيـة 

 .والعربية و سالمية

والعرفـاو للـشمالب بـاملراش الـدف قراطي العرلـي للدراسـاف  سـةضاتيجية  و  ف وت   ني اـاا املقـا  التقـد  بال ـكر  

املانيـــا علـــى م ـــ يعهم ون ـــرام لهـــاا الكتـــا  وى ضاـــا مـــ   ع ـــاي   ـــر    ـــ  معـــم  -والسياســـية و قتصـــاالفة، بـــرل و 

 .يإو ال كر والتقدفر موصوي ل و م  ش ث ون ر ووزة ااا الكتا     ل  ا حال. ال ائدة على ا   يث
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 امللخص

او املتفبــث بالبيـــاف املســـاواة بـــ و املـــرأة والرفــو فال ـــس وفـــوال بيانـــاف تصـــدر ســ ويا مـــ  قبـــو م سســـاف بح يـــة 

لبــا   و إو تــوفر البيانــاف الفــث الك  ــض مــ  ا. الوليــة وإقلي يــة إلــي فانــب م  ــوراف أراالف يــة بــالل ت و العربيــة وظف بيــة

لوصــف وتحليــو العالقــة بــ و فجــوة ا   ــدر  قتصــاالفة ومــد  ت كــ و املــرأة نــي مجــاي التعلــيم، وبالتــالي فال ــس تجااــو 

وت بث أا ية ااه الدراسة م  وصف وتحليو عالقـة ال جـوة ا   دريـة . ظالبياف ملجا ف أ ر    تقو أا ية ع  ذلك

عليــ ، فــإو اــاا الكتــا   الاــدن الــي  فابــة علــى مج وعــة الفســا  ف . تل ــةا  ليجيــة بالت  يــة الب ــرية نــي املجــا ف امل 

إذا رانت الوي مجلس التعاوو ا  ليجي قد  ققت بال عو ت  ية   رية مرت عة فدا فـدا، فهـو ت ك ـت بالتـالي : التالية

هـي العوامـو  ا ــض مـ  تيـقي   فجـوة ا   ـدر نــي ظل يـة ال ال ـةك واـو ف كــ  قيـان ال جـوة ا   دريـة ا  ليجيــة ك ومـا 

تــأر ضا علــى ال جــوة ا   دريــة ا  ليجيــة املعاصــرةك ومــا هــي ســق اريوااف تقلــيخ ال جــوة ا   دريــة ا  ليجيــة نــي  ل يــة 

ال ال ــةك إو محاولــة إلافابــة امل قتــة علــى الفســا  ف الســابقة، قاالت ــا ع ومــا إلــى تطــوير فراــية  أساســية، تتوقــث وفــوال 

بــــ و تحقيـــــ  مســــتوياف عاليـــــة للت  يــــة الب ـــــرية وتقلــــيخ ال جـــــوة ا   دريــــة ا  ليجيـــــة، عالقــــة قويـــــة والالــــة ا صـــــائيا 

 .وفراية أ ر  عدمية أو ص رية   تتوقث م و ااه العالقة

وب ـــاب علـــى إلا ـــ الية وال راـــقت و الســـابقت و ، فـــإو أاـــدان اـــاه الدراســـة تت  ـــو نـــي وصـــف وتحليـــو والت بـــ   

در ا  ليجية نـي إطـار مقـارو فأ ـا نـي ا حسـباو انجـازاف  عـن البلـداو املتقدمـة بتأر ض الت  ية الب رية على فجوة ا   

ني ااا السياق ، م و سويسرا ال ـ  ا تلـت الةضتقـب  وي نـي مجـاي تقلـيخ اـوة ا   ـدر علـى مسـتو  العـالم ا ـو عـا  

ي مج وعـــة املحــــاور وت  ـــيا مـــث   ـــ الية وال راـــقت و الســـال    الـــاار، فـــإو اــــاه الكتـــا  قـــد تـــم تقســـي   الـــ. 0202

ـــ و املــــرأة والرفــــو أو فجــــوة ا   ــــدر ا  ليجيــــة : التاليــــة ـــة الب ــــرية ا  ليجيــــة (ال صــــو ظوي )م هــــو  املســــاواة بـ ، والت  يـ

، و ات ــة للكتـــا  فلالاــا ال تـــائ  (ال صــو ال الـــ )، وتـــأر ض الت  يــة الب ـــرية علــى فجـــوة ا   ــدر ا  ليجيـــة (ال صــو ال ــاني)

 .والتوصياف

 

لبلـداو ا  ليجيــة، فجـوة ا   ـدر ا  ليجيـة، الت  يـة الب ــرية ا  ليجيـة، ال جـوة ا   دريـة  قتصــاالفة، ا: كلمـات دالـة

 .ال جوة ا   درية السياسية، وعد  مساواة ا  ونسة
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Abstract 

 

The literature review of equality between women and men reveals that international and regional 

research institutions, e.g., the UNDP and the Global Economic Forum, issue data annually. Academic 

publications in Arabic and foreign languages are considerable. Data availability prompted many 

researchers to describe and analyze the relationship between the economic gender gap and women's 

educational empowerment process. However, the literature ignores other equally important variables, 

such as the political gender gap and the impact of human development. The importance of this book 

stems from the description and analysis of the relationship between the Gulf gender gap and human 

development in various fields, e.g., economic and political fields. 

Therefore, this book aims to answer the following questions: If the countries of the Gulf 

Cooperation Council have already achieved very, very high human development levels, legitimate 

questions may ask: Can they narrow the gender gap in the new Millennium? Is it possible to measure the 

impact of human development on the gender gap in the Gulf region? Moreover, what are the factors that 

most affect the contemporary Gulf gender gap? What scenarios for narrowing the Gulf gender gap in the 

new Millennium? The immediate answer to the previous questions generally leads us to develop a tested 

causal hypothesis. It is expecting a statistically significant relationship between achieving high levels of 

human development on the one hand and reducing the Gulf gender gap on the other hand, and a null 

assumption that rejects this relationship. 

Based on the previous hypotheses, the objectives of this book are to describe, analyze and predict 

the impact of human development on the Gulf gender gap in a comparative framework. This study 

considers and compares the achievements of developed countries in this context, such as Switzerland, 

which ranked first in reducing the gender gap in the world in 2021. Accordingly, this book may divide into 

the following: the concept of the Gender gap and the Gulf gender gap (chapter one), Gulf human 

development (chapter two), the impact of human development on the Gulf gender gap (chapter three), 

and the conclusion. 

 

Keywords: Gulf Countries, Gulf Gender Gap Index, Gulf Gender Inequality Index, Gulf Human 

Development, Economic Gender Gap, and Political Gender Gap. 
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و الـــدوي الليبضاليـــة نـــي العـــالم املتقـــد  ت ـــاال  بتحقيـــ  املســـاواة السياســـية والقانونيـــة ال املـــة بـــ و املـــرأة امـــ  

 و مـ  م  ـور البيانـاف املتا ـة لـم تتحقـ  بال امـو والرفو، إ  إو واقث ا حاي ي  ض إلى إو املساواة ال املة ب و ا   س

واذا رــاو ا حــاي اــالك نــي الــدوي الليبضاليــة ال ــ  معتبــض فلالاــا ال ــرون البي يــة .   ــ  نــي العدفــد مــ  الوي ال ــ اي املتقدمــة

 مواتيــة لتحقيــ  املســاواة ال املــة بــ و ا   ســ و ، ف ــا بالــك بتحقــ  ذلــك نــي العــالم ال ــامي الــا  تحصــلت مع ــم الولــ 

ول ــــن ال  ــــر عـــ  ا  ــــدي القــــائم علـــى مســــتو  العــــاملي و العرلــــي . علـــى اســــتقاللها السياســــ   نـــي أوا ــــر القــــرو الع ـــري 

وإلاسـالمي  ــوي مــد  إم انيـة تحقيــ  املســاواة ال املـة بــ و ا   ســ و، فإنــ  ف كـ  القــوي بــأو العوملـة قــد طــوف وقربــت 

عـو م ـ لة تحقيـ  املسـاواة بـ و ا   سـي و قيـية   ف كـ  املسافاف    و لم معهده الب رية م  قبو، ظمر الا  فج

 1.تجاالها على مستو  العاملي و العرلي وإلاسالمي

ول ــن ال  ــر عــ  ترا ــز تقــارير الت  يــة الب ــرية علــى أا يــة البعــد إلانســاني نــي ع ليــة الت  يــة ال ــ  مســ ى رــو 

م قـــوالة   ـــ  وقـــت قريـــب، لعـــو أا هـــا  ليـــاف  الــدوي إلـــى تحقيقهـــا، فـــإو اـــاه التقـــارير قـــد طـــورف أالواف م ه يـــة رانـــت

لقيان الع اصر امل تل ة لع لية ت ك و املرأة ال   معرن البا   و على مد  التقد  ال   تم إ رازه م  قبو الوي عامل ا 

او . املعاصــر نــي اــاا الســياق،  يــ  ف ةــضر أو تلعــب املــرأة الورا مســاويا لــدور الرفــو نــي ع ليــة الت  يــة الب ــرية ا ــو

م اراة املرأة نـي ع ليـة الت  يـة الب ـرية يع ـ  معطيـو نصـف طاقـة وإم انيـاف املجت ـث، ظمـر الـا  يع ـ  نـي  الاافـة عد  

إو ا حــدف  عــ  تقــارير . املطــان عــد  تحقيــ  الــدوي ال ــ  ملالا ــمل الور املــرأة ملســتوياف عاليــة نــي مجــاي الت  يــة الب ــرية

 حــدف  عــ  م ه يــة اــاا الكتــا ، واــاا اــو محــور ترا ــز املحــور الت  يــة الب ــرية وتقريــر فجــوة ا   ــدر فقوالنــا ع ومــا ل

 .القاال  م  املقدمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

، وبالتالي ”Culture Relativism"ترجع أدبيات علم العالقات الدولية اختالف وجهات النظر والمواقف تجاه المرأة مصطلح نسبية الثقافات  - 
ما يؤكد اإلسالميون على نقاب المرأة، يالحظ إن المسيحيين يؤكدون بدورهم على حمل فبين. أخرى ىتالف الرموز الدينية من ثقافة إليالحظ مثال اخ

  .388 : (See Rourke and Boyer, 2000 ) :شعار الصليب وهكذا، ولمعرفة المزيد أنظر مثال
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 منهجية الكتاب
إو املتفبــــث لاالبيــــاف فجــــوة ا   ــــدر أو ال ــــوة  فت ــــا ي فال ــــس وفــــوال اــــوة نــــي اــــاا الســــياق ت ك ــــت البلــــداو  

ويال ـس ( 0222أن ـر ال جـار، . )ل يـة ا  دفـدةا  ليجية م  تيقيقها    و م حوظ م ـا م تصـف العقـد ال ـاني مـ  ظ

أن ـر )، 2000عـا   كـ و لل ـرأةأو  عن الدراسـاف تراـش علـى تفبـث تطـور م هـو  ا   ـدر أو ال ـوة  فت ـا ي م ـا مـ ت ر ب

وبق  ــا . وأو  عيــها ظ ــر فصــف ويحلــو تــأر ض فجــوة ا   ــدر علــى التعلــيم وال  ــو  قتصــاال  نــي مصــر( 0220م صــور ، 

ة ا   در على معليم املرأة املصرية م ال ، فال س أو مت  ض التعليم ف رر بدوره نـي ال  ـو  قتصـاال  املصـر  نـي ت رر فجو 

 ( 0220ع ارة، . )املد  الطويو

ويعتبــــض مجلــــس التعــــاوو ا  ليجــــي  طــــار السياســــ   لت ســــي  سياســــاف البلــــداو ا  ليجيــــة الســــتة نــــي املجــــا ف 

وبــالرىم مـ  أو املـرأة ا  ليجيـة قـد اــيقت ( 0220مـارتي   وأ ـروو، . )و املـرأة والرفـوامل تل ـة ب ـا نـي ذلـك املسـاواة بــ 

فجــومي التعلــيم والبــحة بييالاــا وبــ و الرفــو ، إ  أو ذلــك لــم فــ ال  الــي تقلــيخ الهــوة ا   دريــة نــي املجــال و  قتصــاال  

ا  ليجية معكس وفوال ت اقن فت  ـو  فاملرأة( 0220أن ر التعليم وت ك و املرأة ا  ليجية، . )والسياس      و م حوظ

نـــــــي أو ت كييالاـــــــا امل حـــــــوظ نـــــــي املجـــــــال و الصـــــــفي والتعليفـــــــ  لـــــــم يســـــــاام باليـــــــرورة نـــــــي تيـــــــقي  ال جـــــــوت و  قتصـــــــاالفة 

ولقـد معاملـت  عــن الدراسـاف مـث مت  ـض ا   ــدر ا  ليجـي ا ت  ـض تــا ث ( GCC  Women-Improvingأن ـر. )والسياسـية

. لعــو أبرزاــا الت ي ــضاف السياسـية وال قافيــة و فت اعيــة م ـا  الاافــة القــرو الع ــري  فتـأرر ب ج وعــة مت  ــضاف مسـتقلة

(Seikaly, et. al., 2017)    او  صـــوي املـــرأة ا  ليجيـــة علـــى م اصـــب قياالفـــة لـــم يســـاام نـــي تيـــقي  ال جـــوة ا   دريـــة

مـــ  العقبـــاف ال ـــ  تحـــوي الوف  اصـــة نـــي املجـــال و  قتصـــاال  والسياســـ    يـــ  مازالـــت املـــرأة ا  ليجيـــة توافـــ  الك  ـــض 

إذا، فاملســاواة بــ و ا   ســ و وت كــ و املــرأة نــي   (Abdulkadir & Muller, 2020. )تحقيــ  املســاواة ال املــة مــث الرفــو

. املجـــاي  قتصـــاال  بال ســـبة ملوريســـ  فـــ ال  إلـــي القيـــاب علـــى ال قـــر وتحقيـــ  ال  ـــو  قتصـــاال  نـــي البلـــداو ا  ليجيـــة

(Morrison, et.al., 2007) 

فال ـــــس م ـــــا ســـــب  أو   ـــــ الياف ال ـــــ  تراـــــش عللالاـــــا الك  ـــــض مـــــ  الدراســـــاف الســـــابقة واملهت ـــــة ب جـــــوة ا   ـــــدر 

ا  ليجيــة والعربيــة تت حــور  ــوي معيــلة تيــقي  اــوة التعلــيم   ــ و م حــوظ مــ  نا يــة، وامســاة الهــوة  قتصــاالفة 

أو الهــوة السياســية نــي البلــداو ا  ليجيــة معتبــض ولكــ  بيانــاف الليــو فجــوة ا   ــدر العامليــة ت اــد علــى . مــ  نا يــة أ ــر  

وي كـ  ( See Dunlop, et. al., 2015. )أابـض بك  ـض مـ  الهـوة  قتصـاالفة، واـاه معـد إ ـ الية مطرو ـة ملشيـد مـ  البحـ 

يـة، انتقاال  البياف ني ااا السياق، بأ الاا تراـش علـى العالقـة بـ و معلـيم املـرأة وتيـقي  اـوة ال جـوة  قتصـاالفة مـ  نا 

إذا ، فـإو أا يـة اـاه ( Morrison, et.al., 2007. )وتجاالهـا لعالقـة الهـوة ا   دريـة بـال  و  قتصـاال  مـ  نا يـة أ ـر  

الكتــا  تت  ــو نــي ت ــاال  الوقــوة نــي متالزمــة عالقــة معلـــيم املــرأة بــال جوة  قتصــاالفة ، وبالتــالي ف ــ  ملالاــدن الــي وصـــف 

ا   در والت  ية الب رية ا  ليجيـة بأ عـدا ا امل تل ـة نـي مجـا ف البـحة  وتحليو إ  الية العالقة ب و مت  ض  فجوة

 2.والتعليم و قتصاال والسياسة

                                                           
ومقالتين باللغة  (Kashiem, 2017) ومقالة باللغة االنجليزية  ( 4102خشيم، )لقد  ساهم المؤلف في هذا السياق بكتاب باللغة العربية - 2

الذي  بيانات دليل فجوة الجندر العالميفجوة الجندر العربية ، حيث تمت االستعانة بو  المرأة عن موضوع( ب 4101أ،  4101خشيم، )العربية 
( متغير مستقل)الي أن التنمية البشرية  (4102)سابقة للمؤلف  تادراس وتوصلت. استثنى العديد من البلدان العربية نتيجة لعدم توفر البيانات عليها

. والذي بدوره يقلص من فجوة الجندر العربية خالل العقدين األول والثاني من القرن الواحد والعشرون (متغير وسيط)كين المرأة العربية تساهم في تم
أنظر ). المشار اليه في هذا الهامش المؤلف كتابشر عقد من الزمان على نحوالي عد مرور الي تتبع هذه الفجوة الخليجية ب الحالي كتابهدف اليو 

 (4102خشيم، 
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إذا، تت  و إ  الية ااا الكتا  ني وصف وتحليو قيية عد  املساواة ب و املرأة والرفو، وال   معتبض م  لة 

قت ا حاار مقارنـة باملا ـ  ، إ  أو البيانـاف وظالبيـاف وبالرىم م  أو املرأة معتبض أفيو  ا  ني الو   3.الولية معاصرة

ت اد على وفوال فجوة ف درية نسبية على مستو  العالم ا و، و  معتبض الوي مجلس التعاوو ا  ليجي ني ااا السياق 

ومــــث أو العــــالم املتقــــد  قــــد ت كــــ  بال عــــو مــــ  تيــــقي  اــــوة ا   ــــدر   ــــ و اب ــــض،  ســــي ا نــــي مجــــا ف . اســــت  اب لــــالك

بــحة والتعلــيم و قتصــاال، إ  أو الــدوي ال اميــة مازالــت معــاني مــ  فجــوة ف دريــة م حوثــة مــث بدافــة العقــد ال الــ  ال

لكـــ  الـــدوي املتقدمـــة ال ـــ  ت ك ـــت مــــ  تيـــقي  فجـــوة ا   ـــدر   ـــ و اب ـــض قـــد ن حـــت أفيـــا نــــي . مـــ  ظل يـــة ا  دفـــدة

 ــاراة رــو مــ  الرفــو واملــرأة معــا، وبالتــالي فصــب  تحقيــ  مســتوياف عاليــة فــدا نــي مجــاي الت  يــة الب ــرية مــ   ــالي م

 . ا  ليجية س   م روعا ومطرو ا لل قاش بالت  ية الب ريةالس اي ع  عالقة فجوة ا   در 

وبــــالرىم مــــ  أو ال  ريــــة  ف ولوفيــــة أو البي يــــة م ــــ ض إلــــى ا ــــتالن ال ــــرون البي يــــة املحيطــــة مــــ  الولــــة إلــــى 

، إ  أو ت ك و املرأة ني إطار ع لية الت  ية الب رية قد نت  ع ـ  بال عـو ( Riggs H, 1961; and Heady, 1979)أ ر ، 

فالـــدوي . تيـــقي  اـــوة ا   ـــدر نـــي البلـــداو املتقدمـــة، ال ـــ  تتصـــدر ترتقبـــاف تقـــارير الت  يـــة الب ـــرية وفجـــوة ا   ـــدر معـــا

 يـة، واـيقت فجـوة ا   ـدر إلـي سـاا ت املـرأة نـي تحقيقهـا مـ  نا فـدا فـدا املتقدمـة قـد  ققـت ت  يـة   ـرية مرت عـة

علي ، فهو ف ك  أو فتحقـ  ذلـك نـي الوي مجلـس التعـاوو ا  ليجـي بـالرىم مـ  ا ـتالن . ا عد ا حدوال م  نا ية أ ر  

إذا رانـــت الوي مجلـــس التعـــاوو : عليـــ ، ف كـــ  بلـــورة إ ـــ الية اـــاا الكتـــا  نـــي الســـ اي التـــاليثروفـــ  البي يـــة املحيطـــةك 

ية   رية مرت عـة فـدا فـدا، فهـو ت ك ـت بالتـالي مـ  تيـقي   فجـوة ا   ـدر نـي ظل يـة ا  ليجي قد  ققت بال عو ت  

ال ال ةك واو ف ك  قيان ال جوة ا   درية ا  ليجية ك وما هـي العوامـو  ا ـض تـأر ضا علـى ال جـوة ا   دريـة ا  ليجيـة 

إو محاولــة إلافابــة   ــد والع ــرووكاملعاصــرةك ومــا هــي ســق اريوااف تقلــيخ ال جــوة ا   دريــة ا  ليجيــة نــي القــرو الوا

 : امل قتة على الفسا  ف السابقة، تقوالنا ع وما إلى تطوير ال راقت و التاليت و

توقـــث وفـــوال عالقـــة ســـببية وقويـــة والالـــة ا صـــائيا بـــ و تحقيـــ  مســـتوياف عاليـــة مـــ  الت  يـــة " ، فراـــية أساســـية   .2

 ."   ليجية م  نا ية أ ر  م  نا ية،  وتقليخ فجوة عد  املساواة ا   درية االب رية 

مـ  نا يـة،  وتقلـيخ فجــوة عـد  توقــث وفـوال عالقـة سـببية والالــة بـ و مت  ـض  الت  يـة الب ــرية "، فراـية صـ رية  .0

 ."ا   در ا  ليجية م  نا ية أ ر  

 :ويال س على ال راقت و السال ت و الاار ع وما مج وعة ال قاط التالية

الت  يـــة الب ـــرية ، فـــإو "Dependent Variable"ليجيـــة ا ت  ـــض تـــا ث بق  ـــا ســـقتم التعامـــو مـــث اـــوة ا   ـــدر ا   .2

 . "Independent Variable"سقتم التعامو معها ا ت  ض مستقو 

إو العالقــــة املتوقعــــة بــــ و مت  ــــض  الدراســــة فتوقــــث أو ت ــــوو الالــــة ا صــــائيا وســــببية وقويــــة نــــي  الــــة ال راــــية  .0

 .قة اقةضاو ني  الة ال راية الص ريةظساسية، وأو ت وو ى ض الالة واعي ة أو مجرال عال

إو العالقة ب و املت  ض املستقو واملت  ض التا ث فتوقث أفيا أو ت وو سلبية ني إطار ال راية ظساسية ، وبالتـالي  .1

 .، والعكس صحي ا  ليجية  فتوقث أن  رل ا زاالف مستوياف الت  ية الب رية، رل ا تقلصت فجوة ا   در 

                                                           
3

يل بينما ينصب محور اهتمام علم العالقات الدولية على البعد العالمي لمشكلة المرأة، يالحظ أن السياسات المقارنة تهتم بدورها بوصف وتحل - 
حية، وتهتم بمستويات التباين بين الدول والمناطق المختلفة في العالم من ناحية التغيير والحركية التي تتمتع بها المرأة على المستوى السياسي من نا

عبه المرأة على مستوى إذن، فالسياسات المقارنة، باعتبارها فرعا من فروع علم السياسة، تركز على مدى إمكانية زيادة الدور السياسي الذي تل. أخرى
 ,Wiarda))ولمعرفة المزيد، أنظر . أخرى ى، ومن منطقة إلدولة ىي تحظى به المرأة من دولة إلالذ والمكانة والمناصب والتأثير السياسي الدولة

2000: 195-196 



 

 

    15 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 مصطفى عبد هللا أبو القاسم خشيم. د.أ              فجوة الجندر الخليجية في القرن الواحد والعشرين 

 

وال راقت و السابقت و ، فإو أادان اـاه الدراسـة تت  ـو نـي وصـف وتحليـو والت بـ  بتـأر ض وب اب على إلا  الية 

الت  ية الب رية على فجوة ا   در ا  ليجية ني إطار مقارو فأ ا ني ا حسباو انجازاف  عن البلداو املتقدمة ني ااا 

. 0202علـى مسـتو  العـالم ا ـو عـا   السياق ، م و سويسـرا ال ـ  ا تلـت الةضتقـب  وي نـي مجـاي تقلـيخ اـوة ا   ـدر 

ف ـ ال بق  ـا  ققـت . فالبلداو املتقدمة ال   ا رزف ت  ية   رية عالية فدا قد قلصت الي  د اب ض فجوة ا   در فلالاا

،   أو سويسرا قد قلصت فجوة  0202اال م  سويسرا وقطر وع او مستوياف عالية فدا م  الت  ية الب رية عا  

أن ـر . )، علـى التـوالي%02، و %00ق  ا لم تت ك  قطر وع او م  تقليخ ااه ال جوة   ب سـبة ب% 00ا   در ب سبة 

علي  بق  ا تفساو  الي  د اب ض مستوياف الت  ية الب رية ال   تحققت ني البلداو ا  ليجية ني عا  ( 2: بياناف ال  و

0202 (HDI = > 0.800) لهـا واعلـى نسـبة %( 0.0) 0202نـي  مـاراف عـا  ، إ  أو فجواف ا   در بل ت أالنى مسـتو  لهـا

 . سب بياناف تقارير الت  ية الب رية الصاالرة ع  البضنام   ن ائي لامم املتحدة%( 12.0)ني ال ويت 

 :فتضح م ا سب ، أو أادان ااه الكتا  ست وو على ال حو التالي

ظ ــر فشئــي،  يــ  فتوقــث أفيــا ت ـــاوف وصــف وتحليــو فجــوة ا   ــدر ا  ليجيــة نــي إطــار مقــارو أ ــداا ا الــي و .2

 (ال صو ظوي م  الكتا . )مستوياف فجوة ا   در م  قطر  ليجي إلى أ ر

وصــف وتحليــو مــد  ت كــ و املــرأة نــي إطــار ع ليــة الت  يــة الب ــرية ا  ليجيــة نــي إطــار مســتو  تحليــو الــي وأ ــر  .0

أة مـــ  الولـــة إلـــى أ ـــر نفيجـــة  عتبـــاراف فشئـــي،  يـــ  فتوقـــث أو تت ـــاوف مســـتوياف الت  يـــة الب ـــرية وت كـــ و املـــر 

 (ال صو ال اني م  الكتا . )سياسية واقتصاالفة ومالية س تعرن عللالاا في ا  عد

. وصـــف وتحليـــو مـــد  تـــأر ض مت  ـــض الت  يـــة الب ـــرية علـــى فجـــوة ا   ـــدر ا  ليجيـــة نـــي القـــرو الوا ـــد والع ـــروو .1

 ( ال صو ال ال  م  الكتا )

رـــو ظ عـــاال املتعلقـــة بإ ـــ الية فجـــوة ا   ـــدر ا  ليجيـــة، عليـــ  فـــإو البحـــ  عـــ  طاملـــا إو ل ـــة ظرقـــا    تو ـــح  .0

 .ت س ضاف أو تحليالف ملا ستو ح  البياناف يعتبض ادفا أ را سقس ى ااا الكتا  إلى تحقيق 

لكـــ  ال هـــم املع ـــ  ج ـــ الية فجـــوة ا   ـــدر ا  ليجيـــة   فكت ـــو إ  باملقارنـــة بـــدوي أو م ـــاط  أ ـــر  نـــي العـــالم،  .0

لتالي فإو الهدن ظ ر سي وو وصف وتحليو إ  الية عد  املساواة ب و املرأة والرفو ني البلـداو ا  ليجيـة وبا

 .ني إطار مقارو فأ ا ني ا حساباو ال رون البي ية املحيطة ببعد الاا الدا لي وا  ارجي

  2: ال  و

 الت  ية الب رية وال جوة ا   درية ني بلداو مجلس التعاوو ا  ليجي
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   Data Source: Human Development Report, 2021-2022. 

ويال ــس ع ومــا أو بيانــاف اــاا الكتــا  معكــس مــا يعــرن نــي أالبيــاف العلــو   فت اعيــة بالبيانــاف التج يعيــة 

“Aggregate Data”  لتقـــــارير الت  يــــة الب ـــــرية ال ـــــ  فقــــو  بإعـــــداالاا ون ــــراا البضنـــــام  إلان ـــــائي التــــا ث لامـــــم املتحـــــدة

"UNDP"   إو اــــاه البيانـــاف قامــــت بج عهــــا فــــرق بح يـــة مت صصــــة، وبالتــــالي فإ الاـــا معتبــــض مــــ  أفيــــو 2002م ـــا عــــا ،

إو اـــاا الكتـــا  ســـيعت د   ـــ و م حـــوظ علـــى تقـــارير الت  يـــة الب ـــرية امل تل ـــة، . املصـــاالر املوفـــوالة واملتا ـــة للبـــا   و

 ـــارة الـــي بيانـــاف تقـــارير فجـــوة ا   ـــدر نـــي ن ـــس ا ـــا ســـفتم    0200.4-0222 ســـي ا تقـــارير الت  يـــة الب ـــرية للســـ واف 

إذا، في ـا  .ال ةضة، وذلـك بقصـد التعـرن علـى مسـتوياف املسـاواة ال ـ  تحققـت لل ـرأة ا  ليجيـة مـ  م  ـوري  م تل ـ و

 :فتعل  ببياناف الدراسة فإن  ف ك    ارة الي مصدري  رئقسي و ني ااا السياق وا ا

 تد   قتصاال   العالف  وف  معاف ض تت ى   الي  د اب ض ورقافة البلداو الليو فجوة ا   در الا  فصدره امل .2

ــــ  م . ال ربيـــــة ـــو الــ ـــية التقليدفـــــة، م ـــ ــــ  م السياســـ ـــ  الــ ــــي العدفــــــد مــ ـــا نــ ــــعب تحققهــ ـــث التقريـــــر معــــــاف ض فصــ ف ــــــ ال فيـــ

ل ســاواة بــ و السياســية العربيــة وا  ليجيــة ، ومــ  أم لــة ذلــك تــولى املــرأة مل صــب رئقســة الدولــة أو الــوزراب ا   ــر ل

بـــو او املعيـــار الســـاب  لـــم فتحقـــ  نـــي العدفـــد مـــ  البلـــداو املتقدمـــة، م ـــو الو فـــاف . ا   ســـ و نـــي املجـــاي السياســـ  

وهــي نســبة تشيــد ع ــا  ققتــ   مــاراف نــي ن ــس %( 00.0)املتحــدة ال ــ  فصــو فلالاــا الليــو فجــوة ا   ــدر السياســية الــي 

الليو فجوة ا   در ا صائيا واتضح مبدئيا أ الاا م  ض الي عد  وفوال وقد تم بال عو ا تبار بياناف %(. 00.0)الس ة 

عالقـــة الالـــة وســـببية وقويـــة بـــ و الت  يـــة الب ـــرية ا  ليجيـــة مـــ  نا يـــة ، والليـــو فجـــوة ا   ـــدر ا  ليجـــي مـــ  نا يـــة 

تبـار طبيعـة علي ، فقد تم ال  وب الي املصدر ال ـاني لبيانـاف اـاه الدراسـة أ  واـو الليـو الت  يـة الب ـرية   . أ ر  

إو املقارنة ب و بيانـاف البضنـام   ن ـائي لامـم املتحـدة وامل تـد   قتصـاال  العـالف  . العالقة ب و مت  ضاف الدراسة

يعكـــــس تب ـــــ  م ه يـــــة الكتـــــا  لل ـــــ ه  املقـــــارو الـــــا    فقـــــارو فقـــــ  بـــــ و انجـــــازاف البلـــــداو ا  ليجيـــــة نـــــي مجـــــا ف 

 و سويسرا، ولك   فقارو أفيا ب و بياناف ت تلف ني م  راف القيان املساواة ا   درية مث الوي متقدمة ا ر  م

 .   و وا ح

إو الليو الت  ية الب رية الصاالر ع  البضنام   ن ائي لامم املتحدة واو تقرير متاح للبا   و وي ك  الوروق  .0

الم، ظمـــر الـــا  فجعلـــ  أا ـــض نـــي بياناتـــ  مقارنـــة بـــدليو فجـــوة ا   ـــدر بنـــ  معـــد مـــ  قبـــو بـــا   و مـــ   ـــ   أرفـــاب العـــ

وي كـــ  مـــ   ـــالي بيانـــاف الليـــو الت  يـــة الب ـــرية ا تبـــار صـــحة فراـــي   الكتـــا  . بياناتـــ  اقـــر  الـــي الواقـــث املعـــاش

ب صــوا التأاــد مــ  قــوة العالقــة بــ و فجــوة عــد  املســاواة بــ و ا   ســ و والت  يــة الب ــرية ا  ليجيــة مــ   ــالي 

فا  تبــار املبــدئي للعالقــة   (.SPSS)للعلــو   فت اعيــة املعروفــة لــي اســت دا  تق يــاف م تل ــة ل حشمــة   صــائية 

بـــ و املت  ـــضف  التـــا ث واملســـتقو م ـــ ض الـــي وفـــوال عالقـــة ســـببية وقويـــة والالـــة ا صـــائيا بـــ و فجـــوة عـــد  املســـاواة بـــ و 

  5.ا   س و والت  ية الب رية ا  ليجية

                                                           
وتقارن وأقع عملية المساواة بين الجنسين في البلدان الخليجية ومناطق إقليمية مختلفة، حيث سيتم االستعانة وتحلل تم تبني تقنيات تصف يس - 4

لتوضيح طبيعة وقوة  واالنحدار كزية والتشتت ومعامالت االرتباطكما ستتبنى هذه الدراسة مقاييس النزعة المر . ول المتقاطعةبالرسوم البيانية، والجدا
 . لكتابالعالقة بين متغيرات ا

دليل التنمية  مؤشرات وبينما تقيس. مية البشريةمؤشرات مختلفة لقياس مستويات التن "UNDP" لقد طور خبراء البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة - 5
ية، البعد االيجابي لعملية التنمية االقتصادية واالجتماع" ’GEM"، ودليل تمكين الجندر "GDI"ودليل التنمية المتعلقة بالجونسة  , "HDI"البشرية 
لكن دليل الفقر البشري . خط الفقريركز على الجانب السلبي لعملية التنمية البشرية من خالل تحديد  "HPI"ن مقياس دليل الفقر البشري  ايالحظ 

.  الذي يقيس فقر الدخل في العالم المتقدم "HPI-2"الذي يقيس فقر الدخل في البلدان النامية، ومقياس  "HPI-1"ينقسم بدوره إلى مقياس أول 
 .chapter 10 ,(Duncan et. al., 2004 ):وللتعرف على تحقيق العدالة الكونية من خالل الحد من فقر دخل المرأة، أنظر في
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ـــا نــــي اــــاا الســــياق، ا ـــقتم تواــــيحها أفيـ ـــاايم ال ــــ  سـ ـــاملت  ض التــــا ث واملت  ــــو نــــي عــــد  ومــــ  امل ـ مل هــــو  املتعلــــ  بـ

. فعـــد  ت كــ و املــرأة نـــي ع ليــة الت  يــة الب ــرية ف ـــت  ع ــ  عــد  مســـاواة بــ و إلانــاث والـــارور . املســاواة نــي ا  ونســة

ع وما إلى ع اصر مت  ض الليو عد  املساواة ني ا  ونسـة،  يـ  فال ـس ارتبـاط اـاا امل هـو  بـدليو  0: وي  ض ال  و

الليــو عــد  مســاواة ا  ونســة، وم هــو  عــد  املســاواة بــ و : وســقتم ع ومــا اســت دا  م ــاايم.   يــة الب ــرية ا ــوالت

 .ا   س و، وم هو  فجوة ا   در ا ةضاالفاف ني إطار ااا الكتا ، ن را  رتباطها  ع لية الت  ية الب رية ا و

مصـدرا ا ـرا لبيانـاف اـاا الكتـا ، عليـ  فإنـ   وطاملا أو تقارير فجـوة ا   ـدر أو ال ـوة  فت ـا ي معتبـض بـدوراا

سقتم أفيا تب   م  رات  ال   تققس مستوياف املساواة ب و املرأة والرفو على مستو  العالم ا ـو، وذلـك علـى ال حـو 

 :التالي

ومعــدي نــوة ا  ــ س  6املســاواة نــي مجــاي البــحة، وذلــك مــ   ــالي م  ــر  معــدي ا حيــاة البــحية واملدفــدة ، .2

 7.ع د الو الة

ـــاة التعلــــيم، والــــا  فأ ــــا نــــي ا حســــباو م  ــــراف تتعلــــ  .0 ب ســــب معلــــم إلانــــاث إلــــى الــــارور نــــي : املســــاواة نــــي قطـ

 .املرا و  بتدائية وال انوية والعالية

املســــــاواة  قتصــــــاالفة، وتتيــــــ   م  ــــــراف لقيــــــان نســــــب تتعلــــــ  ب عــــــد ف إلانــــــاث إلــــــى الــــــارور نــــــي املجــــــا ف  .1

فور، ومتوس  الد و، وامل ـرعاف، وابـار املـدفراف واملسـ و ف، والعـامالف الع الة، وظ :  قتصاالفة التالية

 .التق ياف

باملقاعـــد ال يابيـــة أو البضملانيـــة، وامل اصـــب الوزاريـــة، : املســـاواة السياســـية، وال ـــ  م ـــ ض بـــدوراا إلـــى نســـب تتعلـــ  .0

  8.وعدال الس واف ني م اصب ت  يافة عليا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
فالصحة تعتبر جيدة . استند خبراء تقرير فجوة الجندر في قياسهم لمتوسط العمر المتوقع بين الجنسين على إحصائيات منظمة الصحة العالمية - 6

ها الفرد في العنف ، وبالتالي فإن قياس ذلك يتطلب األخذ في الحسبان ضرورة استبعاد السنوات التي قد يقضيممتازةعندما يتمتع الفرد بصحة 
 . والحروب، والمرض، وسؤ التغذية

عدم تفضيل الذكور على اإلناث عند الميالد، حيث إن الثقافة السائدة بين العديد من الشعوب،  صود بمعدل نوع الجنس عند الوالدةإن المق - 7
 .تتحيز إلى الذكور على حساب االناث ،خاصة في العالم النامي

8
ناصب تنفيذية عليا ليس فقط تولي مناصب تنفيذية عليا على مستوى الحكومات المحلية في إطار نظم الحكم الفيدرالية، إن المقصود بشغل م - 

الحكم ولكن ذلك يمتد ليشمل المناصب التنفيذية العليا بنظم الحكم البسيطة والمركبة على حد سواء، ومن أمثلة هذه المناصب الرئيس في ظل نظم 
 . وزراء في إطار نظم الحكم البرلمانيةالرئاسية، ورئيس ال
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ســاواة بــ و املــرأة والرفــو ب   ــراملالاا امل تل ــة، عليــ  فقــد طــور  بــضاب ال ريــ  وللتعــرن علــى أوزاو  مجــا ف امل

، فـــإو ظوزاو 0-2: فك ـــا اـــو مو ـــح نـــي ا  ـــدوي . البحثـــ  لتقـــارير فجـــوة ا   ـــدر قـــيم معكـــس ظا يـــة ال ســـبية ل ـــو ميالاـــا

 ت تلف با تالن امل  راف، وعلي  فإن  سقتم تب لالاا ا ا هي  عتباراف 

  0: ال  و

 ليو عد  ت ك و املرأة أو الليو الت  ية الب رية املتعل  با  ونسةع اصر ال

دليل عدم مساواة الجونسة

          
      

     

ا   ا  

ل   ال ال   

ا  ا    
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ال ا      ا 
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سوق العملالتمكينالصحة

                               

                       

 
Data source: Human development, 2011, p. 166. 
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ـــ  بال بــــاف  ومــــ  املال ــــس إو ظوزاو تشيــــد رل ــــا قلــــت م  ــــراف ع ليــــة املســــاواة بــــ و املــــرأة . ”Reliability“م ه يــــة تتعلـ

وبالتـالي فقـد بل ـت ذروملالاـا مـ ال نـي املسـاواة البـحية املتعلقـة ب سـبة معـدي نـوة ا  ـ س  9 ف امل تل ـة،والرفو ني املجا

، ومعـدي (000).، ونسبة معلم إلانـاث إلـى الـارور نـي التعلـيم  بتـدائي ال ـ  وصـلت إلـى (2.001)ع د الو الة  ي  بل ت 

أما أالنى نسـبة نـي إطـار ظوزاو امل ـار إللالاـا .( 001)ل   بل ت عدال الس واف ال   تقيلالاا املرأة ني م اصب ت  يافة عليا ا

، ونســــبة معلــــيم املــــرأة إلــــي الرفــــو نــــي (2.202)فتتعلــــ  بــــدوراا ب ســــبة العــــامالف التق يــــاف إلــــى الرفــــاي  0-2: نــــي ا  ــــدوي 

 (.2.202)التعليم العالي 

ة نــــي مجــــا ف الت  يــــة الب ــــرية ويال ــــس م ــــا ســــب ، أو تقــــارير الت  يــــة الب ــــرية تراــــش علــــى ع ليــــة ت كــــ و املــــرأ

إو إ صــــائياف تقــــارير الت  يــــة . امل تل ــــة، وبالتــــالي فــــإو م  ــــراملالاا ت تلــــف ع ومــــا عــــ  م  ــــراف تقــــارير فجــــوة ا   ــــدر

الب ــرية م ــ ض إلــي املســـاواة بــ و املــرأة والرفـــو نــي إطــار ع ليــة الت كـــ و، بقصــد التعــرن علـــى  نجــازاف وال كســاف ال ـــ  

لك  ادن تقرير فجوة ا   در فراش ني املقا  ظوي وظ  ض على ع لية . إطار ع لية الت  ية الب ريةتتعرر لها املرأة ني 

عــد  املســاواة بــ و املــرأة والرفــو، وبالتــالي فقــد فــابف م  ــرات  متدا لــة مــث م  ــراف تقــارير الت  يــة الب ــرية أ يانــا، 

تــا  معتبـــض مك لــة لبعيــها الـــبعن طاملــا أنــ  ف كـــ  علــى رــو  ـــاي، فــإو بيانــاف مصـــدر اــاا الك. وم تل ــة أ يانــا أ ـــر  

القــوي بــأو نجــاح ع ليــة ت كــ و املــرأة ا  ليجيــة نــي إطــار ع ليــة الت  يــة الب ــرية قــد فحقــ  نــي  الاافــة املطــان مســتوياف 

 . عالية م  املساواة ب و املرأة والرفو ني املجا ف امل تل ة

:فإو ااا الكتا  سقتم تقسي   على ال حو التالي وت  يا مث    الية وال راقت و السال ت و الاار ،  

 مقدمة الكتا 

 ال صو ظوي ، فجوة ا   در ا  ليجية

 ال صو ال اني ، الت  ية الب رية ا  ليجية

 ال صو ال ال  ، تأر ض الت  ية الب رية على فجوة ا   در ا  ليجية

 ال تائ  والتوصياف :  ات ة الكتا 

 :مال   الكتا 

 2000لت ي ز اد املرأة لعا  ات اقية م ث ا. 

 البضتوروي   تيار   ت اقية م ث الت ي ز اد املرأة 

 .مرافث الكتا 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
يوجد في إطار  مستوىبينما وصل عدد المؤشرات أقصى حد له في إطار عملية المساواة االقتصادية بين اإلناث والذكور، يالحظ إن أدنى  - 9

 :المساواة بين الجنسين في المجال الصحي، ولمعرفة المزيد أنظر في
Gender Gap Report, 2009, pp. 4-6. 
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 ل ألاول ـــــالفص
 فجوة الجندر في البلدان الخليجية

The Gulf States’ Gender Gap 
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 تمهيد

ا حااــر أفيــو  ــا  م ــا رانــت عليــ  أواــاعها عقــب  صــوي    ـك أو املــرأة ا  ليجيــة والعربيــة معتبــض نــي الوقــت 

إو بيانــــاف اــــاا الكتــــا  تو ــــح بجــــالب . اــــاه الــــدوي علــــى اســــتقاللها السياســــ   نــــي ال صــــف ظ  ــــض مــــ  القــــرو الع ــــري 

 إلانجازاف امل حوثة ال    ققتالاا مع م البلداو ا  ليجية والعربية ني إطار ع لية ت ك و املرأة العربية  اصة ني مجالي

ا ــا أو البلــداو العربيــة معتبــض اليــو  أفيــو  ــا  م ــا رانــت عليــ  نــي املا ــ   ، نــي مجــاي املســاواة بــ و . البــحة والتعلــيم

إذو، فالــدوي ا  ليجيــة والعربيــة معتبــض اليــو  أفيــو . املــرأة والرفــو،  يــ  تــم تقلــيخ اــوة نــوة ا   ــدر   ــ و م حــوظ

كـــ و واملســـاواة، ومقارنـــة ب ةـــضة مـــا  عـــد  ســـتقالي السياســـ    ـــالي  ـــا  مقارنـــة ب  ـــاط  ف رافيـــة أ ـــر  نـــي مجـــالي الت 

 .عقد  ا   سي ياف والستق ياف م  القرو الع ري 

لك  است دا  املـ ه  املقـارو، فو ـح بجـالب أفيـا أو أاـدان ظل يـة ال ـ  واـعها البضنـام  إلان ـائي لامـم املتحـدة 

ـــي مجــــا ف صــــحة ظمومــــة،  لــــم تتحقــــ  بال امــــو نــــي العدفــــد مــــ  الــــدوي ال اميــــة،  يــــ  فال ــــس اســــت رار وفــــوال فجــــوة نـ

صـــحي  أو البلـــداو املتقدمـــة لـــم تقلـــخ . والتعلـــيم، ومتوســـ  ال ـــو ال ـــرال، وتـــدني معـــد ف امل ـــاراة السياســـية لل ـــرأة

بال امــو اــوة نــوة ا  ــ س،  اصــة في ــا فتعلــ  باملســاواة السياســية و قتصــاالفة بــ و ا   ســ و، لكيالاــا قلصــت إلــى  ــد 

 .ك ال جوة املتعلقة باملساواة ب و املرأة والرفو ني املجال و الصفي والتعليف اب ض تل

املسـاواة بـ و املـرأة وت  يا مث ا  الية وفراية الكتا  سـقتم تقسـيم اـاا ال صـو الـي مبح ـ و رئقسـي و ا ـا 

ا   ـدر ا  ليجيـة مـ  وبق  ا سقتم وصف وتحليو فجـوة . أ عاال فجوة ا   در ا  ليجيةو والرفو ني البلداو ا  ليجية، 

ال ـــا يت و ال  ريـــة والواقعيـــة نـــي إطـــار املبحـــ   وي، فـــإو محـــور ترا ـــز املبحـــ  ال ـــاني سق صـــب علـــى   عـــاال امل تل ـــة 

لع لية املساواة ب و املرأة والرفو ني البلداو ا  ليجية م  م  ور مقارو فأ ا نـي ا حسـباو ت ـوة مصـاالر البيانـاف مـ  

 التعاوو ا  ليجي بالدوي املتقدمة م  نا ية أ ر   نا ية، ومقارنة الوي مجلس
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 تمهيد

املرأة والرفو ني البلداو ا  ليجية وى ضاا م   إو وصف وتحليو   عاال امل تل ة ج  الية عد  املساواة ب و

الوي العــــالم ظ ــــر  فتطلــــب التعــــرر لل  ــــاايم ذاف العالقــــة أو  ، واســــتعرار  ــــ و الــــدوي ا  ليجيــــة نــــي املجــــا ف 

ـــاراة السياســــية رانيــــا ـــي مجــــا ف التعلــــيم والبــــحة ومتوســــ  ال ــــو ال ــــرال وامل ـ عليــــ ، فــــإو اــــاا . امل تل ــــة لل ســــاواة نـ

 :تقسي   الي ا  شئي و التالي واملبح  سقتم 

 م هو  املرأة 

 أ عاال فجوة ا   در ا  ليجية 

 :مفهوم املرأة

صـــلى هللا عليـــ  "إذا رـــاو إلاســـال  قـــد معامـــو مـــث قيـــية املـــرأة م ـــا نـــشوي الرســـالة الســـ اوية علـــى ال  ـــ  مح ـــد 

القرو التاسث ع ر    و عا ، ، فإو ال كر ال رلي قد معامو مث ااه امل  لة    و م  م وم ال   م ا  الاافة  "وسلم

ولقــــد  10.وم ـــا بــــروز ا حراــــة ال ســــائية نــــي أمري ــــا ال ــــ الية  ــــالي عقــــد الســــتق ياف مــــ  القــــرو الع ــــري    ــــ و  ــــاا

ت حورف املطالب ني ال ر  م ا البدافة علي تحقي  املساواة القانونيـة والسياسـية بـ و الرفـو واملـرأة ،  يـ  أو املـرأة 

وي كـ  الت ويـ  نـي اـاا املقـا ، إلـي ( Duncan, 2004:399-401. )م  الرفو ني الـدوي ال ربيـة مازالت تح ى ب  انة أالنى

أو ثرون ومال ساف قيية مساواة املرأة بالرفو تفسم با  صوصية ني إطار الوي ا   و ، ال   تجسد تقاليد قدف ة 

 ,Heywood, 2000; and Joyce. )ظ ـر  معـوال إلـي إلاسـال ، والك  و يوسـية، والبوذفـة وى ضاـا مـ  الـدفاناف والتقاليـد 

2003) 

لكـــ  العدفـــد مـــ  الـــدوي إلاســـالمية تفب ـــ  اليـــو  قـــوان و واـــعية نفيجـــة  عتبـــاراف م تل ـــة ، لعـــو أا ـــا إلارث  

 سـتع ار ، وبالتـالي فـإو م ـ لة املـرأة وفـ  امل  ـور ال رلـي أصـبحت م ـارة باسـم  قـوق إلانسـاو أ يانـا، وباسـم ن ــر 

إذو، فامل ـــ لة ال ـــ  توافههـــا العدفـــد مـــ  الـــدوي إلاســـالمية نـــي إطـــار العوملـــة تت  ـــو نـــي عـــد  . يانـــا أ ـــر  الدف قراطيـــة أ 

توافـــ  ومواابـــة ن  هــــا الف ـــريعية ل ــــو مـــ  القــــانوو الســـ او  والتطــــوراف ال ـــ  تحــــدث علـــى مســــتو  البق ـــة العامليــــة، 

ا ، والدوي إلاسالمية    و  اا، ن را لتدا و وبالتالي ففسم م هو  املرأة بال  ور ني إطار الدوي ال امية    و ع

وبق  ا في ى العل انيوو س ة العصرنة على م هو  املرأة املسـل ة، فال ـس أو ى ـض . عالقة الدف  بالسياسة    و عا 

العل ـــاني و أو إلاســـالمي و ف اـــدوو علــــى  صوصـــية املـــرأة املســــل ة ووافباملالاـــا و قوقهـــا ال ــــ   ـــدالاا القـــانوو الســــ او  

 (أ 0222أن ر   يم، . )ا ني القر و الكريم والس ة ال بوية ال ري ةمتجسد

أما في ا فتعل  بامل هو  ال رلي لل رأة ، فإن  فال س أو ظالبياف م  ض إلي مصط حاف م تل ة معكـس ظ عـاال  

 (  0222أ و 0222  يم، : )وهي( Lawson, 1999:50-53)الل وية، وإلافدفولوفية، والسياسية على التوالي، 

واــو مصــط ح يعكــس  عــدا ل ويــا فأ ــا نــي ا حســباو مت  ــض نــوة ا  ــ س الــا  معتبــض املــرأة ، ”Women“املــرأة   .2

ا   س، وبالتالي فـإو رـو ميالا ـا يعتبـض مك ـال نوة  فاملرأة والرفو ي كالو معا مت  ض. أ د م  رات  أو ع اصره

                                                           
10

ن المرأة تشكل نصف افبالرغم من . شكلة عالمية معاصرةالمرأة انتباه العالم منذ أواخر القرن العشرين وأصبحت بالتالي مقضية لقد لفتت  - 
ة الحكوميفالدول من خالل المنظمات الدولية واإلقليمية الحكومية وغير . في معظم دول العالم "Minority"المجتمع البشري إال أنها تعامل كأقلية 
وقت كبير لمناقشة قضايا المرأة على كافة المستويات، األمر الذي يجعل المرأة من أبرز المشكالت العالمية  والمؤتمرات الدولية أصبحت تخصص

   (Rourke and Boyer, 2000: 395)    ولمعرفة المزيد، أنظر مثل. المعاصرة
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 ـا يعكـس م هـومي ا حراـة ال سـوية وا   ـدر ويعكس م هو  املرأة ني ااا السياق  عـدا بيولوفيـا ، بق . لا ر

 ( Carver, 1987. )أ عاال سياسية وقانونية ورقافية

ويال ـس . ، ال   معكس  عدا أفدفولوفيا على مسـتو  اـال مـ  ال كـر وا حراـة”Feminisms“ا حراة ال سوية   .0

ـــي مجـــــاي الع ـــــو ـــ و ال كـــــر وا حراـــــة نــ ـــث بــ ـــ ض إلـــــي أا يـــــة ا   ــ ـــة ال ســـــائية ي ــ ، وعلـــــى إل ـــــاب أو مصـــــط ح ا حراــ

فا حراــة ال ســائية ملالاــتم بالــدور . ال ــوارق القائ ــة بــ و املــرأة والرفــو،  اصــة نــي املجــال و القــانوني والسياســ  

 .Miller, et. ) فت ا ي لل رأة تجاه الرفو على اعتبـار أو املـرأة رانـت ومازالـت معتبـض  ـحية  سـفبداال الرفـو

al., 1987:151-153 ) نـــي الـــدوي ال ربيـــة إلـــي فعـــو  قـــوق املـــرأة املعاصـــرة  قوقـــا ومســـ ى ا حررـــاف ال ســـوية

 ,Duncan. )سياســــية تفســــم بطــــا ث ال ونيــــة، وذلــــك مــــ   ــــالي ت عيــــو الــــدور  فت ــــا ي والسياســــ   لل ــــرأة

2004:402 ) 

لك  البعن فرفث عد  املسـاواة بـ و ا   سـ و إلـي البعـد التـاريمي للع ليـة  فت اعيـة ال ـ  فسـدف 

ـــــاواة ــ ــــد  املسـ ــ ــــوال عــ ــ ــــة،  وفــ ــ ـــــ  نا يــ ــ وإلــــــــي ىيــــــــا  إلاراالة السياســــــــية للــــــــدوي مــــــــ  نا يــــــــة ( Haug, 2005)مـ

با تصــار ، إو ال كــرة الرئقســية ال ــ  يســف د إللالاــا م هــو  ا حراــة ال ســائية تت  ــو نــي ( Steans, 2005.)أ ــر  

 ، الـــا  يســـيطر نـــي إطـــاره الـــارور علـــى زمـــا ”Patriarchy“مصـــط ح مـــا يعـــرن بـــاملجت ث ظبـــو  أو البطريـــارري 

 ,Lipson. )ظمـــــور بال امـــــو، ظمـــــر الـــــا  يعـــــرر املـــــرأة للق ـــــث و ســـــت الي باســـــم الســـــلطة ظبويـــــة للرفـــــو

1976:109-110) 

، واــــو مصــــط ح ي ــــ ض إلــــي ال ــــوة  فت ــــا ي ومــــا فــــرتب  بــــالك مــــ  وفــــوال ت ي ــــز بــــ و املــــرأة ”Gender“ا   ــــدر   .1

 صــــط ح ا   ــــدر ي ــــ ض إلــــي أو الت ي ــــز بــــ و املــــرأة ف. والرفــــو اســــف االا إلــــي امل انــــة والــــدور  فت ــــا ي ل ــــو ميالا ــــا

ولكيالاــا معــوال إلــي اعتبــاراف ( Carver, 1996)والرفــو   يعــوال إلــي أســبا  بيولوفيــة تتعلــ  بطبيعــة رــو ميالا ــا، 

 .سياسية تأ ا ني ا حسباو الصورة ال  طية لل رأة ني إطار ما يعرن باملجت ث ظبو  

 س يســت دماو مـ  قبــو الـبعن بــ  س املع ـ ، إ  أو الت ي ــز بــ و وبـالرىم مــ  أو م هـومي ا   ــدر ونـوة ا  ــ 

 ,Beckman & D’Amicoااف  امل هوم و يعتبض مه ا فدا بال سبة لل ت صص و ني مجاي علم السياسة    و  اا، 

 وبق  ــا فــرتب  م هــو  ا   ــدر بوفــوال ا تالفــاف افت اعيــة ورقافيــة بــ و. ومجــاي العلــو   فت اعيــة   ــ و عــا  ((1994

املـــرأة والرفـــو، فال ـــس أو مصـــط ح نـــوة ا  ـــ س ي ـــ ض إلـــي وفـــوال تباف ـــاف بيولوفيـــة تقةـــضو بالصـــورة ال  طيـــة ملـــا يعـــرن 

 Masculinity” .(Hooper, 2000)“والارورة  ”Femininity“بابنورة 

رفـــو، وت اـــد ال  ريـــاف ال ســـوية ع ومـــا علـــى أا يـــة م هـــو  ا   ـــدر نـــي فهـــم ع ليـــة عـــد  املســـاواة بـــ و املـــرأة وال

 ”Sexual Differences“وبالتـالي فـإو   تالفـاف البيولوفيـة والطبيعيـة وامل ـار إللالاـا نـي ظالبيـاف با  تالفـاف ا   سـية 

  ف كيالاا إا اب س ة ال رعية على وفوال عد  مساواة ب و املرأة والرفو اسف االا إلي نتائ  العدفد م  الدراسـاف ال ـ  

ا   سية لقست ىافة ني  د ذاملالاا، أو على أسان عد  وفوال م و ااه التباف اف  أادف إما على أسان أو   تالفاف

ـــ و ــ ـــ و ا   سـ ــ إذو، ففســــــيقس م ــــــ لة املــــــرأة أو ا   ــــــدر علــــــى املســــــتو  العــــــالف  مع ــــــ  التقليــــــو مــــــ  أا يــــــة ال ــــــوارق .  بـ

وعـد  (  Rosenbloom & Kravchuk, 2005:242)البيولوفية والطبيعية م  نا ية، وترا ز  ات ا  علـى  قـوق املـرأة، 

 ( Pettman, 1999. )ت  يلها ني امل اصب السياسية والقياالفة ب  س الكي ية ال   فح ى بالاا الرفو م  نا ية أ ر  
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 تطور فجوة الجندر الخليجية

م ــ ض بيانـــاف تقـــارير الت  يـــة الب ـــرية وفجــوة ا   ـــدر إلـــي أنـــ    توفـــد الولـــة قــد ت ك ـــت بال عـــو مـــ  ىلـــ  اـــوة 

 2-2: وم ــــ ض بيانــــاف ال ــــ و. امــــو، وبالتــــالي فــــإو الوي مجلــــس التعــــاوو ا  ليجــــي   معتبــــض اســــت  اب لــــالكا   ــــدر   ــــ و ر

 :ع وما الي تطور فجوة ا   در ا  ليجية ني ظل ية ال ال ة  ي  أو املت ع  ني ااه البياناف فال س ما فلي

رية فال ــــس مبــــدئيا تقلــــخ اــــاه إو املــــت ع  مل ح ــــ  فجــــوة ا   ــــدر الــــا  يعكــــس بيانــــاف تقــــارير الت  يــــة الب ــــ .2

 ســبب طـوي ال ةـضة الشم يــة ال اصـلة بييالا ـا مــ   0222مقارنـة  سـ ة  0202ال جـوة ا  ليجيـة بــ و ا   سـ و نـي عــا  

ومعـش  . نا ية ، ون را لإلصال اف والف ريعاف ال   تب تالاا مع م البلداو ا  ليجية نـي اـاه ال ةـضة مـ  نا يـة أ ـر  

بــــ و ا   ســــ و  عتبــــاراف الا ليــــة والةزامــــاف  ارفيــــة تتعلــــ  بات اقيــــاف الوليــــة تقــــر الع ليــــة التبــــحيحية لل ســــاواة 

. 2000فالدوي ا  ليجية معتبض أطرافا ني ات اقية  مم املتحـدة مل ـث الت ي ـز اـد املـرأة لعـا  . باملساواة ب و ا   س و

 ــــالي "  CEDAW"بالســــيداو  فالبلــــداو ا  ليجيــــة انيــــ ت الــــي ات اقيــــة م ــــث الت  ــــز اــــد املــــرأة املعروفــــة ا تصــــارا

لك  الوي مجلس التعاوو ا  ليجي والعدفد م  البلداو ال امية ابـدف تح  ـاف م ـروعة (. 0220-2000)الس واف 

ولقــــد تب ـــــت الــــدوي ا  ليجيـــــة م ــــريعاف ســـــ حت لل ـــــرأة . تجســــد املـــــوروث  فت ــــا ي وال قـــــاني والــــدف   تجـــــاه املـــــرأة

ب الوزاريــة، إ  أو الك  ـــض مـــ  التح  ــاف مازالـــت قائ ـــة، ظمــر الـــا  يع ـــ  ا  ليجيــة بالةضشـــح للبضملــاو وتـــولي امل اصـــ

وبق  ـــا معتبــــض اـــال مـــ  الســــعوالفة . اســـت رار ال جـــوة ا   دريـــة ا  ليجيــــة  ســـي ا نـــي املجــــال و  قتصـــاال  والسياســـ  

س أو ال ويـــت مـــ  اا ـــض الـــدوي ا  ليجيـــة تح  ـــا علـــى ات اقيـــة الســـيداو، فال ـــ 11وع ـــاو و مـــاراف العربيـــة املتحـــدة

 (0220أن ر بواشاة، ) 12.معتبض  قو تح  ا ني ااا السياق

                                                           
11

سيداو عموما على عوامل تتعلق بالشريعة االسالمية والموروت االجتماعي والثقافي والسيادة تستند تحفظات البلدان الخليجية على اتفاقية ال - 

أكتــوبر  ٦على اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال التمييـز ضــد المــرأة في تحفظت قد الوطنية، حيث يالحظ مثال أن االمارات العربية المتحدة  
على المواد  العربية المتحدة ت االماراتحفظتـ ولقد . CEDAW/C/ARE/1 08-50971 20 83ـم بموجــب المرســوم االتحــادي رقـ 2004

  :والفقرات التالية من اتفاقية السيداو وذلك على النحو التالي
  .الشريعة اإلسالمية في إطارهذه الفقـرة مخالفـة ألحكـام المـيراث  حيث تعتبر االمارات (و )فقرة  (4)المادة  .0
  .على اعتبار أن ذلك قرار سيادي تنظمه التشريعات والقوانين النافذة ذات العالقةالجنسية  بشان منح (9)المادة مارات أيضا على تتحفظ اال .4
الوالية والشهادة وصفة التعاقد  بخصوصأحكـام الـشريعة اإلسـالمية  نظرا لتعارضها مع( 4)فقرة  (01)المادة كما تتحفظ االمارات على  .8

 .الشرعية
على  يعتبر واجبالمهر والنفقة بعد الطـالق  وبالتالي فإن دفع، تنظم احكامها الشريعة اإلسالمية الن (01)المادة  متد التحفظ االماراتي اليوي  .2

والها، حقوقهـا الكاملـة على أم الي جانبللزوجة ذمتها المالية المستقلة  وفي جميع االحوال تبقى .هلوبالتالي فان الطالق يعتبر حق ،  الزوج
في الطالق يكون المتضررة حق الزوجة قد بينت أن الشريعة اإلسالمية  إن. الخـاص دخلهامـن  اسرتهاغـير ملزمـة باإلنفـاق علـى  بالتالي وهـي

  .ئيحكم قضاموجب ب
اد اتفاقية الف على تفسير مو المتعلقة باللجوء في حالة الخ ) 0)فقرة  (49)المادة وأخيرا فإن االمارات العربية المتحدة تتحفظ على نص   .1

اللجنة المعنية  أنظر) .تطلب بالضرورة موافقة جميع أطراف النزاعحل مثل هذه الخالفات ي القضاء الدولي على اساس أنالسيداو الي التحكيم و 
ـن اتفاقية القضاء على جميع أشكال م (03)بالقضاء على التمييز ضد المرأة النظـر في التقـارير المقدمـة مـن الـدول األطـراف بموجـب المـادة 

 :على الرابط التالي 01/9/4113، التمييز ضد المرأة التقرير الدوري األولي من الدول األطراف اإلمارات العربية المتحدة
 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CEDAW413.pdf 

12
وروث ذا انصبت تحفظات الدول الخليجية ومعها بقية البلدان النامية والعربية على مواد بعينها ال تتمشى وقواعد ومبادئ الدين االسالمي والمإ - 

 (4103بوهزاع، ): االجتماعي والثقافي ، وهذه المواد هي
ساواة الكاملة بين الجنسين واعتبر التمييز ضد المرأة جريمة تعاقب تلزم الدول االعضاء بإقرار دساتيرها الوطنية وتشريعاتها لمبدأ الم( 4)المادة  .0

. حيةعليها القوانين المحلية، ومن امثلة ما تؤكد عليه اتفاقية السيداو في هذا السياق الغاء عقوبة االغتصاب في حالة ما تزوج الجاني بالض

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CEDAW413.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CEDAW413.pdf
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إو رـو البلـداو ا  ليجيـة، باسـت  اب ع ــاو، قـد ت ك ـت علـى ارر الواقـث مــ  تيـقي  اـوة ا   ـدر فلالاـا   ــ و  .0

ة وبالرىم مـ  معـدال املت  ـضاف املسـتقلة ال ـ  قـد مسـببت نـي تيـقي  فجـو . 0222مقارنة  س ة  0202م حوظ ني عا  

ا   در ا  ليجية  الي ااه ال ةضة، إ  أو ااه الكتا  فراش على تأر ض مت  ض الت  ية الب رية ا  ليجية على ع ليـة 

 .املساواة ب و املرأة والرفو  عتباراف م ه ية ت ت   ارة اللالاا ني املقدمة

لعاملية، إ  أو ذلك لم باملقافقس ا 0202بالرىم م  أو ع او قد  ققت ت  ية   رية مرت عة فدا فدا عا   .1

سـ ة % 12إلـي  0222عـا  % 12.0فصا ب بتيقي  اوة ا   در فلالاا ،  ي  تقلصت ال جوة ب و املرأة والرفو مـ  

وبــــالرىم مــــ  معــــدال العوامــــو الدا ليــــة املعرقلــــة لتيــــقي  اــــوة ا   ــــدر الع انيــــة،  ســــي ا في ــــا فتعلــــ  بفب ــــ  . 0202

 .لسياسية للت ي ض إ  أو ااه    الية مطرو ة ملشيد م  البح الف ريعاف ذاف العالقة وىيا   راالة ا

معتبض اال م  السعوالفة وقطر م  أا ض البلداو ا  ليجيـة ال ـ  اـيقت فجـوة ا   ـدر فلالاـا   ـ و م حـوظ فـدا  .0

، نفيجة لإلصال اف السياسية و قتصـاالفة و فت اعيـة ال ـ  تحققـت  ـالي 0222مقارنة  س ة  0202 الي عا  

عــــا  % 00.0ف جــــوة ا   ــــدر الســــعوالفة تقلصــــت وفــــ  بيانــــاف تقريــــر الليــــو الت  يــــة الب ــــرية مــــ  . يــــة ا  دفــــدةظل 

إلـي % 00.0ا ا ن حت قطر  عد اتباعها اصال اف ب يوية ني تقليخ اوة ا   در م  . 0202س ة % 00.0إلي  0222

السعوالفة وقطر قد  ققت بال عو مع شاف  إو إلاراالة السياسية ني اال م . ني ن س ال ةضة امل ار اللالاا أعاله% 00

“Miracles”  13.مستح  مشيد م  البح 

لكــــ  الهــــوة ا   دريــــة مازالــــت م حوثــــة نــــي ال ويــــت ،  يــــ  أ الاــــا تحســــ ت   ــــ و  ســــي  ن ــــرا ل يــــا   صــــال اف ذاف  .0

فبالرىم .  ية أ ر  ال قاني السائد م  نا-العالقة م  نا ية ، ون را ل يا   راالة السياسية ون   املوروث  فت ا ي

مـــ  تحـــرر املـــرأة ال ويفيـــة مـــ  ال ا يـــة ال كريـــة ، إ  أو ال قافـــة السياســـية الســـائدة نـــي ال ويـــت مازالـــت رفوليـــة معيـــ  

تحقيـ  املســاواة ال ــ  م ــ ض اللالاــا تقــارير الت  يــة الب ــرية والليــو فجــوة ا   ــدر العــالف  م ــا عقــد الفســعي ياف مــ  القــرو 

 .الع ري 

 

 

                                                                                                                                                                                     

وقطر والبحرين والسعودية وعمان بحجة عوامل اجتماعية وثقافية ودينية ومن ابرز الدول الخليجية التي تحفظت على المادة الثانية االمارات 
 .ودستورية

لكن السعودية وقطر . تشير الي ضرورة تغيير السلوك االجتماعي والثقافي وذلك بما يتمشى وعملية المساواة التامة بين المرأة والرجل( 1)المادة  .4
 .على دورها كربة لألسرة قد تحفظتا على ذلك الن ذلك قد يشجع المرأة بالتخلي

ولقد رفضت البلدان الخليجية الستة هذه المادة بحجة أن . وتنص على حق المرأة في الجنسية لزوجها االجنبي وأطفالها من االجنبي( 9)المادة  .8
 .ذلك يعتبر شأن داخلي يعكس الموروث االجتماعي والثقافي والتدخل في الشؤون الداخلية لها

دورها على المساواة التامة بين المرأة والرجل امام القانون وأن يتمتع كل منهم باألهلية القانونية في تصرفاتهما بما في ذلك وتؤكد ب( 01)المادة  .2
قامتها خارج اطار االسرة الكويت، تحفظت بقية الدول الخليجية على هذه المادة العتبارات دينية واجتماعية  ءوباستثنا. حق المرأة في حياتها وا 

 .ة استنادا الي أن بيت االسرة يضم البنات حتى زواجهن تم يصبح بيت الزوجية مكان االقامة البديل بعد الزواجوثقافي
ولقد تحفظت . تشير الي حق المرأة في العصمة عند الزواج الي جانب حق رعاية ووالية االطفال والملكية وعدم زواج القاصر( 01)المادة  .1

 .على نص هذه المادة العتبارات دينية واجتماعية وثقافية ايضا البلدان الخليجية بدرجات متفاوتة
يتضح مما سبق أنه بالرغم من تعارض المواد السالفة الذكر مع سيادة الدول الخليجية ، أال أن التحفظات تتعارض مع أهداف اتفاقية 

اتفاقية السيداو، )ولمعرفة المزيد أنظر . جهة الدول الغربيةالسيداو في منع التمييز ضد المرأة األمر الذي يعني مخالفتها للقانون الدولي من و 
0919) 

كان بداية االنطالق حيث حققت المرأة السعودية انجازات  4103أوضحت دراسة لتطور المرأة السعودية في مجال المساواة مع الرجل أن عام  - 13
 Malibari, 2021) (Saleh & الجتماعية ولمعرفة المزيد أنظراملحوظة بالرغم من العوائق الثقافية و 
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  2 -2: ال  و

 0202-0222تطور فجوة ا   در ا  ليجية وف  بياناف امل تد  العالف  والبضنام   ن ائي، 

 
        Data Source: HDR, 2012, 2021-2022, and GGGR 2020. 

يعتبـض م حوثـا مقارنـة  سويسـرا  0202إو ما  ققت  رو م   ماراف والبحري  ني مجاي املساواة بـ و ا   سـ و نـي عـا   .0

ع ومــا إلــي أو  2-2: وم ـ ض بيانــاف ال ــ و( 2-2: أن ــر بيانــاف ال ــ و. )تلــت املراــش  وي علــى مســتو  العـالم ا ــوال ـ  ا 

عليــ  فال ــس أو البلــداو ا  ليجيــة . 0202عــا  % 0إلــي  0222عــا  % 01.0 مــاراف قــد قلصــت فجــوة ا   ــدر فلالاــا مــ  

لكـ  اـوة . ف  الـدا لي وا  ـارجي  ـالي العقـد املا ـ  قد تكي ت    و اب ض مث ال رون البي ية املحيطة على الصـعيد

ا   ــدر بال ســبة لبيانــاف التقريــر العــالف  ل جــوة ا   ــدر م ــ ض الــي أو اــاه ال جــوة ا   دريــة ا  ليجيــة مرت عــة مقارنــة 

الـــي ببيانــاف تقـــارير الت  يـــة الب ــرية، وعليـــ  فقـــد وصــلت اـــاه الهـــوة وفــ  اـــاه البيانـــاف نــي اـــال مـــ   مــاراف والبحـــري  

إو عـــد  تقلـــد املـــرأة  ماراتيـــة والبحري يـــة مل اصـــب ت  يافـــة عليـــا فعـــو ( 0-2: أن ـــر ال ـــ و. )علـــى التـــوالي% 10، 1040%

يعتبــض ذلــك مــ  ابــرز العوامــو الــا  رفــث  0202 بــضاب تقريــر فجــوة ا   ــدر الصــاالر عــ  امل تــد   قتصــاال  العــالف  عــا  

 .م  مستو  فجوة ا   در فلالا ا

 :لخليجية في إطار مقارن فجوة الجندر ا

معتبــض البلــداو ا  ليجيــة أفيــو  ــا  مــ  الك  ــض مــ  الــدوي ال اميــة بــو ولعــن الــدوي املتقدمــة، واــاا مــا رــاو 

. ليتحقـــــ  لـــــو  وفـــــوال ارالاة سياســـــية قويـــــة لـــــد الاا لت كـــــ و املـــــرأة نـــــي مجـــــا ف البـــــحة والتعلـــــيم و قتصـــــاال والسياســـــة

 يـ  ف كـ    2-2: ا  ـدوي ني إطار املساواة ب و املرأة والرفـو، فقـد تـم تطـوير وللتعرن على انجازاف البلداو ا  ليجية 

 :مال  ة ظمي

الــي فجــوة ا   ــدر ا  ليجيــة وفــ  بيانــاف امل تــد   قتصــاال  العــالف ،  يــ  ا تلــت  2-2: م ــ ض بيانــاف ا  ــدوي  .2

 . ني مجاي املساواة ب و املرأة والرفو 0202ايسل دا املراش  وي عا  

 2 -2 :ا  دوي 

 0202فجوة ا   در ا  ليجية ني إطار مقارو،  

الفجوة 

 السياسية

فجوة 

 الصحة

فجوة 

 التعليم

الفجوة 

 الاقتصادية

الفجوة 

  الكلية
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0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

Switzerland UAE Bahrain Qatar S Arabia Oman Kuwait 

GGGI2020 GII2021 GII2011 



 

 

    28 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 مصطفى عبد هللا أبو القاسم خشيم. د.أ              فجوة الجندر الخليجية في القرن الواحد والعشرين 

 

  ماراف 0.716 0.51 0.987 0.963 0.403

 البحري  0.632 0.518 0.985 0.959 0.066

 قطر 0.624 0.504 0.99 0.948 0.053

 ال ويت 0.621 0.498 0.997 0.968 0.022

 ع او 0.608 0.453 0.977 0.961 0.041

 السعوالفة 0.603 0.39 0.98 0.964 0.077

Data source: GGGI, 2021. 

 

  0 -2: ال  و

 0202ال جوة  قتصاالفة والسياسية للبلداو ا  ليجية ني اطار مقارو، 

 
  Data source: GGGI, 2021. 

 0 -2: ا  دوي 

 0202ال جوة السياسية لل رأة ا  ليجية ني اطار مقارو،  

 الدولة م اصب م ريعية م اصب وزارية م اصب رئاسية ت ك و سياس  

 ال ويت 0.015 0.072 0 0.022

 ع او 0.015 0.072 0 0.022

 قطر 0.109 0.076 0 0.053

 البحري  0.176 0.047 0 0.066

 السعوالفة 0.248 0 0 0.077

  ماراف 1 0.375 0 0.403

 ايسل دا 0.658 0.667 0.883 0.762

  Data source: GGGI, 2021. 
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 0202الت ك و السياس   لل رأة ا  ليجية  سب بياناف امل تد  العالف  :  1 -2: ال  و

 
    Data source: GGGI, 2021. 

، إ  أ الاــا لـم تق ــو الهـوة ت امــا  يـ  ا الاــا مازالـت  عيــدة 0202وبـالرىم مـ  ا ــتالي ايسـل دا لل راــش  وي عـا  

إو ايسـل دا معــاني م لهـا م ـو ى ضاـا مـ  البلــداو ظ ـر  مـ  فجـوة ف دريـة اام ــية . نسـبيا عـ  الرفـة الك ـاي

وا ـــا     ــا فـــاو صـــعوبة تحقيــ  م  ـــراف امل تـــد   قتصـــاال  .  ســي ا نـــي املجـــال و السياســ   و قتصـــاال 

وبــالرىم مــ  أو ايســل دا قــد  ققــت . بة بال ســبة للبلــداو ال اميــة واملتقدمــة علــى  ــد ســوابالعــالف  معتبــض صــع

 1-2: وال ــ و 0-2: الةضتقـب  وي نـي تقلــيخ الهـوة ا   دريــة علـى مسـتو  العــالم ا ـو، إ  أو بيانــاف ا  ـدوي 

ـــم املـــــرأة م ــــ ض الـــــي أو  مـــــاراف قـــــد ت وقـــــت عللالاـــــا نـــــي ىلـــــ  الهـــــوة املتعلقـــــة بامل اصـــــب الف ـــــريعية   يـــــ  تتقاســ

 .  مارتية امل اصب الف ريعية م اص ة مث الرفو

بــــالرىم مــــ  صــــعوبة تحقيــــ  م  ــــراف امل تــــد   قتصــــاال  العــــالف ، إ  أو  مــــاراف العربيــــة املتحــــدة تحتــــو  .0

ويعـــش   مســـاة ال ســـ   للهـــوة %. 00.0املراـــش  وي  ليجيـــا وعربيـــا ،  يـــ  أو الهـــوة ال ليـــة فلالاـــا   تشيـــد عـــ  

   درية ني  ماراف الـي مـد  ت كـ و املـرأة نـي املجـال و السياسـ   و قتصـاال  م لهـا نـي ذلـك م ـو العدفـد مـ  ا

، فال ـس أو رـو %(02.0)وبق  ا ايقت  ماراف ال جوة ال ليـة ب عـو ف ـوق ال ل ـ و . الدوي العربية وظف بية

لكـــ  املراــش املت  ـــز . علــى التــوالي%( 00)، %(00)الـــي  0202مــ  الهــوة السياســـية و قتصــاالفة قــد وصـــلت عــا  

لإلمـــــاراف يعـــــش  الـــــي وفـــــوال اراالة سياســـــية قويـــــة للت ي ـــــض مـــــ  نا يـــــة، والـــــي االا الاـــــا امل حـــــوظ نـــــي مجـــــالي التعلـــــيم 

 .م لها ني ذلك م و بقية البلداو ا  ليجية م  نا ية ا ر  %( 001)، والبحة %(000)

، وعليـــ  0222مقارنـــة  ســـ ة  0202ت   ـــ و م حـــوظ نـــي أو ال جـــوة ا   دريـــة نـــي البلـــداو ا  ليجيـــة قـــد تحســـ  .1

لكـ   ـ و البلـداو ا  ليجيـة نـي مجـاي . م  ض إلي السـ و الـا  تحقـ  نـي اـاا املجـاي 2 -2: فإو بياناف ا  دوي 

إو الت ـــاوف امل حـــوظ نـــي إطـــار فجـــوة ا   ـــدر ا  ليجيـــة . املســاواة بـــ و املـــرأة والرفـــو فت ـــاوف مـــ  الولـــة الـــي ا ــر  

اــاه الــدوي نــي مجــالي املســاواة السياســية ومــا فــرتب  بالاــا مــ  نســبة ت  يــو املــرأة نــي امل سســاف مــرالة مــا  ققتــ  

البضملانيــة إلــي فانــب املســاواة  قتصــاالفة ومــا فتعلــ  بالاــا مــ  م ــاراة املــرأة نــي ســوق الع ــو اســوة بالرفــو الــا  

ة وبقيــة البلـداو ا  ليجيــة فالسـعوالف. مـازاي مهي  ـا   ــ و م حـوظ ونسـ   علــى املجـال و السياســ   و قتصـاال 

لم تت ك  م  تحقي  املساواة  قتصاالفة  ي  توفد فـوارق م حوثـة بـ و املـرأة والرفـو نـي إطـار سـوق الع ـو 
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: أن ـــر نــي اــاا ال ـــأو).  مــر الــا  فف ـــانى وأاــدان ظل يــة ا  دفـــدة ا ــا تــم  عـــالو عيالاــا نــي اطـــار ظمــم املتحــدة

Balla & Mohamed, 2022 ) وتحليـو فجـوة ا   ـدر ا  ليجيـة   فكت ـو إ  بـالتعرر أفيـا لل ت  ـض لكـ  وصـف

 14.املستقو لهاه الدراسة أ  واو الت  ية الب رية ا  ليجية وااا محور اات ا  ال صو ال اني م  ااا الكتا 

ابلـــ  لــم فق 0-2: إو تحســ  أالاب البلـــداو ا  ليجيــة نـــي مجــالي البـــحة والتعلــيم امل ـــار اللالاــا نـــي بيانــاف ا  ـــدوي  .0

إو مع ــم البلــداو ا  ليجيـة معتبــض علــى  افــة . تحسـ  نــي  ــ لها السياسـ    اصــة وامليــداو  قتصــاال  عامـة

ـــية  ـــا  عيــــدة   ــــ و م حــــوظ عــــ  ىلــــ  ال جــــوة السياسـ ـــي مجــــالي البــــحة والتعلــــيم ولكيالاـ اىــــالق اــــوة ا   ــــدر نـ

 .و قتصاالفة

راف فــإو بقيــة الــدوي ا  ليجيــة معــاني مــ  اــوة ألــي انــ  باســت  اب  مــا 1-2: وال ــ و 0-2: م ــ ض بيانــاف ا  ــدوي  .0

ـــ   ـــي املجـــــاي السياسـ ولقــــد تصـــــدرف ال ويــــت تللالاــــا ع ـــــاو وقطــــر ترتقــــب البلـــــداو ا  ليجيــــة نــــي مجـــــاي . ع يقــــة نـ

ـــ   ـــو نـــــي امليـــــداو السياســ ـــ و املـــــرأة والرفــ ـــم تطـــــوير . املســـــاواة بــ ـــية فلقـــــد تــ ــى ع ـــــ  ال جـــــوة السياســ وللتعـــــرن علـــ

 . ي  ضاو الي املجا ف امل تل ة لت ك و املرأة ا  ليجية ني املجاي السياس  اللاف   1-2: ، وال  و0-2: ا  دوي 

إو  ـــ و املـــرأة ا  ليجيـــة نـــي  ـــ و امل اصـــب الف ـــريعية ف ـــوق بك  ـــض م ارســـتالاا لل  اصـــب الت  يافـــة،  اصـــة  .0

رفــو نــي فامل اصــب الت  يافــة العليــا مازالــت  كــرا علــى ال. امل اصــب العليــا م ــو رئــقس الــوزراب أو رئــقس الدولــة

. أىلـــب البلـــداو ال اميـــة والعدفـــد مـــ  البلـــداو املتقدمـــة، والوي مجلـــس التعـــاوو ا  ليجـــي لـــقس اســـت  اب لـــالك

وت صب  عتباراف  فت اعية وال قافية والدف ية ع وما على ىلبة املجت ث الرفولي على الوي العالم ال ال ، 

ـــي البلــــداو ـــية نـ أن ــــر بيانــــاف . )ا  ليجيــــة وبقيــــة الــــدوي العربيــــة ظمــــر الــــا  فحــــر  املــــرأة مــــ  املســــاواة السياسـ

 (1-2: ، وال  و0-2: ا  دوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
سؤال يستحق  4181هل ستتمكن البلدان الخليجية وبقية دول العالم من تحقيق أهداف األلفية الجديدة للتنمية والقضاء على فجوة الجندر عام  - 14

، إال أن التقرير العربي 4181تطمح الي تضييق هوة الجندر مع ”Visions“ فبالرغم من أن البلدان الخليجية قد تبنت رواء . مزيد من البحث
 (4101،   تق      ع بي  أله  ف  ال   ئ    أل ف  أنظر . )لألهداف االنمائية لأللفية يشير ألي تأخر البلدان العربية في تحقيق تلك االهداف
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 املبحث الثاني
 أبعاد فجوة الجندر الخليجية

Gulf Gender Gap Dimensions 
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 تمهيد

قابلـــة للقيـــان للتعـــرن علـــى لقـــد اعت ـــد اـــال مـــ  تقريـــر الت  يـــة الب ـــرية والليـــو فجـــوة ا   ـــدر علـــى م  ـــراف 

. املســـاواة بـــ و املـــرأة والرفـــو نـــي املجـــا ف امل تل ـــة  اصـــة نـــي ميـــاالف  البـــحة  والتعلـــيم والـــد و وامل ـــاراة السياســـية

ف ـــ ال قـــد طـــور الليـــو فجـــوة ا   ـــدر م  ـــري  رئقســـي و لتحدفـــد نســـبة املســـاواة بـــ و املـــرأة والرفـــو نـــي املجـــاي الصـــفي ، 

وإذا رــاو . املــرأة بحيــاة صــحية ومدفــدة، ويراــش ال ــاني ميالاــا علــى نســبة نــوة ا  ــ س ع ــد الــو الةفتعلــ  ظوي ميالا ــا بت تــث 

ت تـــث املـــرأة با حيـــاة البـــحية واملدفـــدة فتعلـــ  ب توســـ  ع ـــر املـــرأة الـــا  فرت ـــث عـــاالة نـــي البلـــداو املتقدمـــة، فـــإو م  ـــر 

ف ـي العـاالة ت يـو املجت عـاف . لوالة ظنثـ نسبة نوة ا   س ع د الو الة فجسد مد  تقبو أو عد  تقبو املجت ث لل و 

ني الدوي ال امية والعدفد م  الدوي املتقدمة املولوال الاار على املولوالة ظنث ، وااا يعتبض بال سبة   بضاب تقرير فجوة 

 .ا   در الصاالر ع  امل تد   قتصاال  العالف  م  را ااما لعد  املساواة ب و ا   س و

 جيةالفجوة الجندرية الخلي

وي ـ ض الليــو عـد  مســاواة ا  ونسـة ع ومــا الـي ف لــة مــ    عـاال معكــس مـد  مســتو  املسـاواة الــا  تحققــ  

فاملساواة م ال ب و املرأة والرفو نـي مجـاي البـحة يعكـس مـ ال وفـوال م  ـري  . رو الولة على  دة ني املجا ف امل تل ة

أمـا املســاواة السياسـية بــ و ا   سـ و فــي ك  . املرااقــافا ـا معــدي وفـاة  مهــاف ع ـد  نجــا  الـي فانــب معـدي و الة 

وأ  ـضا، بق  ـا ف كـ  قيـان املسـاواة بــ و . التعـرن عللالاـا مـ   ـالي نسـبة ت  يـو املـرأة نـي السـلطاف الف ـريعية أو البضملـاو

ا   ســــــ و نـــــــي مجــــــاي التعلـــــــيم مـــــــ   ــــــالي نســـــــبة  نــــــاث نـــــــي التعلـــــــيم ال ــــــانو ، فال ـــــــس أو تقلــــــيخ ال جـــــــوة ا   دريـــــــة 

 15. قتصاالفة فتم ع  طري  ت ك و املرأة ني سوق الع و

ـــي البلــــداو ا  ليجيــــة عــــا   1-2: وبق  ــــا تصــــف بيانــــاف ا  ــــدوي  ـــ و املــــرأة والرفــــو نـ ، 0202مجــــا ف املســــاواة بـ

إو ت حــــخ . م ــــ ض بــــدوراا الــــي نســــبة  نــــاث الــــي الــــارور نــــي مجــــالي التعلــــيم و قتصــــاال 0-2: فال ــــس أو بيانــــاف ال ــــ و

 .يعكس ع وما الي مج وعة املال  اف التالية 0-2: وال  و 1-2:  دوي بياناف ا 

نــي ( 20)، والســعوالفة (0)،  والبحــري  (1)بق  ــا لــم تتجــاوز معــدي وفيــاف  مومــة نــي  مــاراف العربيــة املتحــدة  .2

او رو مائة الف  الة انجا  نفيجة للرعافة البحية ال ائقة ، فال س أو ااه ال سبة ارت عت ني رو م  ع 

وبـالرىم مـ  الت ـاوف ال سـ   بـ و . على التوالي 0220 الة ني عا  ( 20)، (20)، (20)وال ويت وقطر لتصو الي 

البلداو ا  ليجية في ـا فتعلـ  بوفـاة  مهـاف نـي رـو مائـة الـف، إ  أنـ  ف كـ  القـوي بـأو الـدوي ا  ليجيـة قـد 

ف عـدي وفيـاف  مهـاف ع ـد الـو الة نـي . العالف   لت تقدما مل وسا ني ااا املجاي مقارنة باملعدي العرلي و 

 الـــة وفـــاة  000، 202البلـــداو ا  ليجيـــة فت ـــوق علـــى  الاب العرلـــي والعـــالف  الـــا  وصـــو نـــي ن ـــس ال ةـــضة الـــي 

ا ا م  ض بياناف تقرير الت  ية الب رية الي أو متوس  البلداو ا  ليجية السـتة نـي نسـبة وفيـاف . على التوالي

 20)فقو ع  معدي الوي م   ـة الت  يـة والتعـاوو  قتصـاال  (  الة وفاة 20.1) الة والبالغ  مهاف ع د الو 

 .ال   تيم ني عيويتالاا البلداو ظا ض تقدما(  الة وفاة

، فال س ان  بق  ا تحتو إلاماراف املراش ظوي (20-20م  س  )أما لو انتقل ا الي م  ر معدي و الة املرااقاف  .0

، فال س أو السعوالفة تفبوبا املراش    ض ب و البلداو 0202عا  ( 1.2)ة ب عدي وصو الي ني تدني ااه ال سب

(. 0.2)، وقطـــر (0.0)، والبحـــري  (0.0)فللالاـــا نـــي ذلـــك رـــو مـــ  ع ـــاو ( 22.0)ا  ليجيـــة الســـتة ب عـــدي فصـــو الـــي 

، وم   ـة (00.0)الف  ، والعـ(00.1)لك  معـدي و الة املرااقـاف نـي البلـداو ا  ليجيـة فقـو عـ  املعـدي العرلـي 

                                                           
15

، وهذه اشكالية تعيق تمكين المرأة في تشير بعض االدبيات عموما الي عدم مالئمة مخرجات التعليم في البلدان العربية مع متطلبات سوق العمل - 

 ( The Brookings Project, 2008: 7-8: )المجال االقتصادي، ولمعرفة المزيد أنظر
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ويعــش  ارت ــاة معــدي و الة املرااقــاف إمــا الــي ىيــا  أو اــعف القــوان و (. 20.0)الت  يــة والتعــاوو  قتصــاال  

 .ذاف العالقة ، أو الي م  يث العاالاف والتقاليد وال قافة السائدة لالك

ســــم مقاعــــد البضملــــاو  مـــــارامي بق  ــــا فرت ــــث معــــدي ت  يــــو املــــرأة نــــي الســــلطة الف ــــريعية  ماراتيــــة بحيــــ  تتقا .1

فللالاـا نـي %( 2.0)، فال س أو ااه ال سبة تبلغ االنااا ني ال ويـت 0202ب و املرأة والرفو عا  %( 02)بالفساو  

وباســـت  اب  مـــاراف العربيـــة املتحـــدة، فـــإو معـــد ف %(. 20.0)، والبحـــري  %(0.0)، وع ـــاو %(0.0)ذلـــك قطـــر 

ــــاف البلــــــداو ـــي برملانــ ـــو املــــــرأة نـــ ــــة  0202ا  ليجيــــــة   ــــــر  نــــــي عــــــا   ت  يـــ ـــو عــــــ  املعــــــد ف العربيــ ، %(20.1)تقـــ

ــــو  البـــــحراب %(00.0)والعامليـــــة  ـــا ف ـ لكـــــ  مع ـــــم الوي العـــــالم توافـــــ  معيـــــلة املســـــاواة %(. 00.0)، وأفريقيــ

السياسية، وبالتالي فال س او معدي ت  يو املرأة نـي بلـداو م   ـة الت  يـة والتعـاوو  قتصـاال  وصـلت عـا  

 .وهي نسبة معكس افيا وفوال فجوة ف درية ني املجاي السياس  %( 10.0)لي ا 0202

، والوي م   ــة الت  يــة %(02.1)بق  ــا وصــو معــدي  صــوي  نــاث علــى التعلــيم ال ــانو  علــى مســتو  العــالم  .0

ويال ــس نــي %(. 02)، فال ــس أو مع ــم الــدوي ا  ليجيــة قــد معــدف مــا معدلــ  %(00.2)والتعــاوو  قتصــاال  

وهــي نســبة %( 00)ياق أو  مــاراف قــد تحصــلت علــى أالنــى معــدي،  يــ  لــم فتعــد  ذلــك مــا نســبت  اــاا الســ

لك    توفد ا صائياف ع  التعليم العالي لل رأة ني اطار ا صائياف تقارير الت  ية . تقو ع  املعدي العالف 

 ف مـ  تحصـل  علـى الب رية، وبالتالي فإو اعف نسبة مـ  تحصـل  علـى معلـيم رـانو  قـد يع ـ  ارت ـاة معـد

 .التعليم العالي

وا ــا اـــو ا حـــاي نـــي تــدني معـــد ف معلـــيم  نـــاث نــي  عـــن البلـــداو ا  ليجيـــة، فــإو مســـتوياف ت  يـــو املـــرأة نـــي  .0

إو   ـــ الية لقســـت . ســـوق الع ـــو معتبـــض أفيـــا ا ـــ الية توافههـــا مع ـــم الوي العـــالم،  اصـــة الـــدوي ال اميـــة

ســـوق الع ـــو بـــو ا الاـــا ت تـــد الـــي الت  ـــز اـــد املـــرأة نـــي ظفـــور   ـــ  نـــي فقـــ  نـــي تـــدني معـــد ف انـــدما  املـــرأة نـــي 

، %(00.0)وبــالرىم مــ  أو أعلـى معــدي لوفــوال املــرأة نــي سـوق الع ــو قــد تحقــ  نــي قطــر . البلـداو ظا ــض تقــدما

، ومعــــدي %(00.0)، إ  أو ذلــــك يعتبـــض قريبــــا مـــ  املعــــدي العـــالف  %(00.0)، و مـــاراف %(00.0)تللالاـــا ال ويــــت 

فـــال جوة ا   دريـــة نـــي املجـــال و السياســـ   و قتصـــاال  لـــم %(. 02.0)  ـــة الت  يـــة والتعـــاوو  قتصـــاال  م 

لــم  0202عليــ  فــالجضوي   ا ــض تقــدما نــي املســاواة  قتصــاالفة عــا  . م لــ    ــ  مــ  فانــب اا ــض الــدوي تقــدما

لف ا  ضا ع ا  ققت  قطر ني اـاا وهي نسبة   ت ت%( 02.1)تتجاوز فلالاا نسبة م اراة املرأة ني سوق الع و 

 ( 0-2: وال  و 1-2: أن ر بياناف ا  دوي . )املي ار

 تباين مصادر الفجوة الجندرية الخليجية

إو فجــــوالة ا   ــــدر ا  ليجيــــة قــــد زاالف امســــاعا، ا ــــا     ــــا نــــي املقدمــــة، نــــي  الــــة  ســــتعانة بــــدليو فجــــوة 

ــــالف  ــــاال  العـ ـــ  امل تـــــد   قتصـ ـــدر الصـــــاالر عــ ــــوة  فلقـــــد. ا   ــ ــــ  أو الهـ ـــعوبة بحيـ ـــا وصــ ـــض ت وعــ ــــوير م  ـــــراف أا ــ ـــم تطـ تــ

ا   دريـــة تـــشالاال امســـاعا ملع ـــم الوي العـــالم ع ـــد مقارنتالاـــا ببيانـــاف الليـــو ا  ونســـة الصـــاالر عـــ  البضنـــام   ن ـــائي لامـــم 

ضاب الليـو ي ـ ض الـي ت ـوة  وزاو ال ـ  تـم توزيعهـا مـ  قبـو  بـ 0-2وا ا سبقت   ـارة نـي املقدمـة فـإو ا  ـدوي . املتحدة

وللتعـرن علـى فجـوة ا   ـدر ا  ليجيـة نـي اطـار مقـارو عليـ  فقـد تـم (  0-2: أن ر بيانـاف ا  ـدوي . )فجوة ا   در العالف 

إو املـت حخ لبيانـاف . الا  يست د بيانات  م  تقرير فجـوة ا   ـدر العـالف  وتقريـر الت  يـة الب ـرية 0-2: تطوير ال  و

 :التاليةف ك   مال  ة ال قاط  0- 2: ال  و
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 : 1-2: فدوي 

 0202مجا ف املساواة ب و املرأة والرفو ني الدوي ا  ليجية،  

القوة العاملة%  العليم الثانوي %   مقاعد البرملان%      

معدل والدة 

 املراهقات

معدل وفاة 

 الدولة الامهات

  ماراف 3 3.1 50 42 46.5

 البحري  14 8.7 18.8 79.7 42.4

 السعوالفة 17 11.9 19.9 71.3 30.9

 قطر 9 7.1 4.4 79.8 57.2

 ال ويت 12 5.6 1.5 60.9 47.4

 ع او 19 9.9 9.9 96.6 28.7

Data Source, HDR, 2021-2022 

 

 : 0-2: ال  و

 0202نسبة  ناث الي الارور ني التعليم ال انو  والقوة العاملة،  

 
Data Source: HDR 2021-2022. 

العربية املتحدة معتبض أا ض البلداو ا  ليجية نجا ا ني تقليخ اوة املساواة ب و املرأة بالرىم م  أو  ماراف  .2

والرفـــو وفقـــا لبيانـــاف اـــال مـــ  الليـــو فجـــوة ا   ـــدر العـــالف  والليـــو عـــد  مســـاواة ا  ونســـة ، إ  أو الهـــوة نـــي 

ــــى  ــ ـــــة  ول ــــة %( 10.0)ا حالـ ـــــة ال انيــ ــــي ا حالـ ــــوة نــ ـــــ  ال جــ ـــــد عـ ــــعان%( 0.0)تشيـ ــــبعة ااــ ـــــدي ســ ــــس أو . ب عـ ويال ــ

م  ــراف الليــو فجــوة ا   ــدر العــالف  معتبــض أا ــض معقيــدا ع ــدما فتعلــ  ظمــر ب عــاف ض املســاواة بــ و ا   ســ و نــي 

 .البلداو ال امية مقارنة بالبلداو  ا ض تقدما

   فقتصر امساة اوة ا   در وفقا ملصدر  الكتا  على البلداو ا  ليجية، ولك   ف تد لق  و البلداو ظا ض  .0

فبـــالرىم أو فجـــوة ا   ـــدر السويســـرية وفـــ  بيانـــاف الليـــو الت  يـــة الب ـــرية   تشيـــد عـــ  . تقـــدما م ـــو سويســـرا

ـــض مــــ  ع ــــر مــــراف %(2.0) ـــا قــــد تيــــاع ت اا ـ ـــو فجــــوة %( 00.2)، أ  أ الاـ ع ــــدما ت ــــت  ســــتعانة ببيانــــاف الليـ
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ة ا   ــــدر الصــــاالر عــــ  ا   ـــدر العامليــــة ظمــــر الـــا  يعــــشز مــــ  مصــــداقة صـــعوبة ومعقــــد م  ــــراف الليــــو ال جـــو 

 .امل تد   قتصاال  العالف 

بالرىم م   صال اف السياسية ال   تب تالاا السعوالفة ني مجاي املساواة ب و املرأة والرفو، إ  أ الاـا معتبـض أا ـض  .1

فــالهوة ا   دريــة تصــو الـــي . البلــداو ال ــ  معــاني مـــ  فجــوة ف دريــة وفقــا لبيانـــاف الليــو فجــوة ا   ــدر العـــالف 

 %(.10.0)، والبحري  %(10.0)، وقطر %(10.0)ني السعوالفة تللالاا رو م  ع او  %(02.2)

، إ  أو اــوة ا   ــدر ال ويفيــة   ت تلــف ا  ــض نــي  2 -2: بــالرىم مــ  امســاة اــوة ا   ــدر نــي إطــار بيانــاف ال ــ و .0

، فال ــس أ الاــا %10وبق  ــا تصــو اــوة ا   ــدر ال ويفيــة نــي إطــار بيانــاف امل تــد  العــالف  .  الـة ا ــتالن البيانــاف

علي  فال س أو ال ارق ب و املصدري    فشيد عـ  . وف  بياناف البضنام   ن ائي لامم املتحدة% 12.0  لت 

0.% 

 :  0-2: ا  دوي 

 أوزاو امل  راف امل تل ة لل ساواة ب و املرأة والرفو  سب تقرير فجوة ا   در

 الوزن املؤشر نمط املساواة

 0.307 ا حياة البحية واملدفدة  معدي املساواة في الصحة

 0.693 معدي نوة ا   س ع د الو الة 

 2.222  املجموع

 0.191 نسبة معلم إلاناث إلي الارور  املساواة في التعليم

 0.459 نسبة معلم إلاناث إلى الارور ني التعليم  بتدائي 

 0.230 نسبة معلم إلاناث إلى الارور ني التعليم ال انو   

 0.121 معلم إلاناث إلى الارور ني التعليم العالينسبة  

 2.222  املجموع

 0.199 نسبة الع الة ب و إلاناث إلى الارور  املساواة في الاقتصاد

 0.310 نسبة أفور إلاناث إلى الارور  

 0.221 نسبة ال و إلاناث إلى الارور  

 0.149 نسبة امل رعاف وابار املدفراف واملس و ف 

 0.121 مالف التق ياف إلى الارور نسبة العا 

 2.222  املجموع

   املساواة السياسية

 0.310 نسبة مقاعد البضملاو ب و إلاناث إلى الارور  

 0.247 نسبة امل اصب الوزارية ب و إلاناث إلى الارور  

 0.443 نسبة عدال الس واف ني م اصب ت  يافة عليا ب و إلاناث والارور  

 2.222  املجموع

     Data Source: Gender Gap Report, 2009, p. 6. 



 

 

    36 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 مصطفى عبد هللا أبو القاسم خشيم. د.أ              فجوة الجندر الخليجية في القرن الواحد والعشرين 

 

 :  0-2: ال  و

 0202-0202فجوة ا   در ا  ليجية ني إطار مقارو، 

 
Data Source: HDR 2021-2022, and GGGI 2021. 

 

يعش  اال م  الليو فجوة ا   در العالف  والليو عد  مساواة ا  ونسة أو عد  املساواة ب و ا   س و ني العالم  .0

الـــــي ال جــــوت و السياســـــية و قتصــــاالفة،  يـــــ  مازالــــت املـــــرأة معــــاني مـــــ  املجت عــــاف الاروريـــــة واملواريـــــ   ا ــــو

عليــ ، فــإو تحســ و  ــ و املســاواة بــ و ا   ســ و نــي البلــداو ا  ليجيــة وى ضاــا مــ  الوي .  فت اعيــة وال قافيــة

 .اا السياقالعالم   ر  فتوقف على مشيد م   صال اف  قتصاالفة والسياسية ني ا

فــــإو محــــور  ات ــــا  ســــي وو علــــى أالاب البلــــداو ا  ليجيــــة نــــي املجــــا ف  0-2: أمــــا لــــو انتقل ــــا الــــي بيانــــاف ال ــــ و .0

فتقليخ فجوة . 0202 قتصاالفة والسياسية للهوة ا   درية وف  ما م  ض الي  تقارير الت  ية الب رية ني عا  

التعــــاوو ا  ليجــــي نــــي مجــــاي املســــاواة بــــ و ا   ســــ و نــــي ا   ــــدر ا  ليجيــــة فتوقــــف علــــى مــــا انجشتــــ  الوي مجلــــس 

م ـ ض الـي مـا  ققتـ  املـرأة ا  ليجيـة نـي مجـاي ان راطهـا نـي  0-2:فبيانـاف ال ـ و. املجال و  قتصاال  والسياسـ  

ويال ــس نــي . ســوق الع ــو مقارنــة بالرفــو مــ  نا يــة، ومــد  ت  يلهــا نــي امل سســاف الف ــريعية مــ  نا يــة أ ــر  

امل  ـــراف املتعلقـــة بـــال جوة ا   دريـــة  قتصـــاالفة والسياســـية معتبـــض أا ـــض مرونـــة مـــ  ن  ضاملالاـــا  اـــاا الســـياق أو

امل صوا عللالاا ني إطار تقارير فجوة ا   در الا  ي ةضط م ال تولي املرأة لرئاسة السلطة الت  يافـة واـو  ـرط 

ن الســلطة الت  يافــة نــي الو فــاف فــاملرأة مــ ال لــم تــت ك  مــ  الوصــوي الــي رأ. لــم تحققــ    ــ  أا ــض الــدوي تحــررا

فـــــاملرأة لــــم تتــــولى م صــــب الــــرئقس نــــي التــــاري  ظمري ـــــي، . 2000/فوليــــو/ 0املتحــــدة ظمريكيــــة م ــــا اســــتقاللها نــــي 

 .0220فاز م ال الونلد ترامب على رارزما ايل ض  رل توو ني انت اباف الرئاسة امل  ضة ل  دي عا   وبالتالي فقد,

 0200-0202ا   ــــدر ا  ليجيــــة الصــــاالرة عــــ  اــــال مــــ  تقريــــر الت  يــــة الب ــــرية لســــ ة  إو مقارنــــة بيانــــاف فجــــوة .0

الصـــاالر عـــ  البضنـــام   ن ـــائي لامـــم املتحـــدة مـــ  نا يـــة، والتقريـــر العـــالف  ل جـــوة ا   ـــدر الصـــاالر عـــ  امل تـــد  

ة بـــ و مـــ  نا يــة أ ـــر  معكـــس  عــن   تالفـــاف مــ   يـــ  مســتوياف املســـاوا 0200 قتصــاال  العـــالف  لعــا  

ع ومـا إلـي أو اـوة  0-2: وي ـ ض ال ـ و. املرأة والرفو ني الوي مجلس التعـاوو ا  ليجـي وبقيـة الوي العـالم ظ ـر  

ا   در وف  تقارير الت  ية الب رية معتبض أقو  ده مقارنة ببياناف امل تد   قتصاال  العالف  ، ن را لصـعوبة 

لكــ  البلــداو ا  ليجيــة ال ــ  لــم تحقــ  .   ــ و  ــااتحقــ  م  ــراف رــو مــ  ال جــوة  قتصــاالفة والسياســية 

تحس  ا ني ع لية املساواة ب و ا   س و وف  تقرير الت  يـة الب ـرية، م ـو ع ـاو وال ويـت، فـإو أالا اـا ف تلـف 
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مقارنـة بـال جوة ال ـ  %( 01)نسبيا افيا ، وبالتالي فال س م ال أو فجـوة ا   ـدر ال ويفيـة رانـت نـي ا حالـة ظولـى 

 16%(.10)ا امل تد  العالف  وهي أاد عللالا

في ـــا فتعلـــ  ب ســـبة ت  يـــو املـــرأة نـــي امل سســـة الف ـــريعية تت ـــوق  مـــاراف علـــى بقيـــة البلـــداو ا  ليجيـــة   ـــ و  .0

وم ــ ض  البيـــاف ذاف العالقــة الـــي أو  مـــاراف . 0202عـــا  % 02م حوثــة نفيجـــة  رت ــاة معـــدي ت  يــو املـــرأة الــي 

نجا ــــا نــــي مجــــا ف املســــاواة بــــ و املــــرأة والرفــــو نــــي بدافــــة العقــــد ال الــــ  مــــ  معتبــــض مــــ  اــــ   أبــــرز الوي العــــالم 

بو او  ماراف العربية املتحدة تت وق على سويسرا ني مجاي املسـاواة السياسـية ال ـ  تراـش   17. ل ية ا  دفدة

% 02ويسرا    و م حوظ على نسبة ت  يو املرأة ني امل سسة الف ريعية،  ي  أو ااه ال سبة لم تتعد ني س

 .0202عا  

ا تلتالاـا ال ويـت،  يـ  لـم فتعـد  0-2: لك  أالنـى نسـبة ت  يـو لل ـرأة نـي امل سسـة الف ـريعية وفـ  بيانـاف ال ـ و .0

وم ــ ض  18.، وهــي نســبة فعلـت ال ويــت فوسـث مــ  فجــوة ا   ـدر السياســية   ـ و م حــوظ%2.0اـاا املعــدي فلالاـا 

رقافية معي  م اراة املرأة ال ويفية ني الت  ية السياسية  البياف الي أو وفوال مت  ضاف سياسية واقتصاالفة و 

ف ــي الراســة امب ضفقيــة اســف دف الــي عي ــة بح يــة . ظمــر الــا  انعكــس ســلبا علــى ت  يــو املــرأة نــي البضملــاو ال ــوي  

لكــ  صــ ر . ، لــو س وفــوال رقافــة سياســية ســلبية تجــاه امل ــاراة السياســية لل ــرأة ال ويفيــة(122= و )قوامهــا 

العي ة يعي  مع يم نتائجها ، وبالتالي فإو ظمر فحتـا  الـي مشيـد مـ  الدراسـاف  مب ضفقيـة امل  لـة ملجت ـث ح م 

وملعرفة . )البح      ف ك  مع يم ال تائ  والرفث م  مستو  امل اراة السياسية و قتصاالفة لل رأة ال ويفية

 (Alzuabi, 2016: 689-702املشيد أن ر 

أا ـض البلــداو ا  ليجيــة تكي ـا مــث سياســة املســاواة بـ و املــرأة والرفــو  سـي ا  عــد بــروز ف ــة معتبـض الســعوالفة مــ   .22

فالقيــاالة .  ــابة مــ  ال  ــب السياســية لــد الاا  راالة السياســية نــي تقلــيخ اــوة ا   ــدر السياســية و قتصــاالفة

  و قـوق املـرأة السـعوالفة ال ابة ني السعوالفة رفعت  عار املساواة ا   درية وتم تب   وت  يا م ريعاف تت ىـ 

ومـ  أولـى  صـال اف ا   دريـة نـي املجـاي السياسـ   السـ اح لل ـرأة السـعوالفة بامل ـاراة نـي . نـي ظل يـة ا  دفـدة

ـــــاف  وم ــــــا ذلــــــك التــــــاري  والســــــعوالفة تــــــدعم رصــــــيداا نــــــي  صــــــال اف . وعيــــــوية مجلــــــس ال ــــــور  0222انت ابـ

 19.ت ك و املرأة ني املجال و  قتصاال  والسياس  والف ريعاف ذاف العالقة وال   فعلت بدوراا م  

، إ  أو مـــا  ققتـــ  قطـــر نــــي %(0.0)بـــالرىم مـــ  تـــدني مســـتو  عيـــوية املـــرأة القطريــــة نـــي امل سســـة الف ـــريعية  .22

تيقي  اـوة ا   ـدر  قتصـاالفة ف ـوق ن  ضاملالاـا مـ  البلـداو ا  ليجيـة ظ ـر   يـ  بل ـت نسـبة م ـاراة املـرأة 

                                                           
16

أوال، المساواة في المجال : يتبنى التقرير العالمي لفجوة الجندر الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي اربع أنماط للمساواة بأوزان مختلفة هي - 
ويعكس المجالين األخريين للمساواة عموما مؤشرات . ثانيا، المساواة في التعليم؛ ثالثا، المساواة في االقتصاد؛ ورابعا، المساواة في السياسةالصحي؛ 

=  الوزن)نسبة العمالة بين اإلناث إلى الذكور : ، هي دية تعكس خمسة متطلبات بأوزانهاافالمساواة االقتص. صعبة التحقيق على أرض الواقع
نسبة المشرعات وكبار المديرات والمسئوالت  ،(0.221)، نسبة دخل اإلناث إلى الذكور (0.310)، نسبة أجور اإلناث إلى الذكور (0.199

بعاد كس ثالثة أنها تعفإأما فيما يتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل في المجال السياسي (. 0.121)، ونسبة العامالت التقنيات إلى الذكور (0.149)
نسبة عدد السنوات ، (0.247) الذكور ىنسبة المناصب الوزارية بين اإلناث إل،( 0.310) الذكور ىمقاعد البرلمان بين اإلناث إل نسبة: أساسية هي

 (.Global Gender Gap Report, 2009, p. 6) :في هذا الشأن أنظر (. 0.443) في مناصب تنفيذية عليا بين اإلناث والذكور
17

  (UAE named among world’s most improved in race to close gender gap): ة المزيد في هذا الشأن أنظر مثاللمعرف.  

 (Tétreault, 2001: 203-2020)تجاه المرأة أنظر على سبيل المثال ال الحصر الكويتية لمعرفة المزيد عن الثقافة السياسية  - 18
ة الجندر الصحية بشكل كبير إال أن بعض األدبيات تشير الي استمرار هذه الفجوة حتى في المجال بالرغم من أن السعودية قد قلصت فجو  - 19

كما أن بعض األدبيات تشير أيضا لوجود فجوة تعليمية للمرأة ككل بسبب ضعف االرادة ( 4101الدوسري، : )الصحي ، ولمعرفة المزيد أنظر مثال
 (4141الضالعين، : )لديها، ولمعرفة المزيد أنظر
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ـــــاال  ـــاي  قتصــ ــ ـــي املجــ ــ ـــدر %(. 00.0) نــ ــ ــــوة ا   ــ ــ ـــ  فجـ ــ ـــعوالفة مــ ــ ـــــري  والســ ـــــت  والبحــ ـــ  ال ويــ ــ ـــو مــ ــ ـــــيقت رــ ـــــا اــ ا ــ

 .على التوالي%( 00.2)، %(00.0)، %(00.0)،  ي  وصلت ال جوة الي 0202 قتصاالفة    و م حوظ عا  

ويال س أو عد  القياب على ال جوة ا   درية  قتصاالفة ا  ليجية    و اب ض يعوال الي عدة مت  ضاف لعو 

، %(00.0)رزاا ىلبة املجت ث الارور  ني أسواق الع و بالبلداو ا  ليجية،  ي  تصو ااه ال جوة الق ـة نـي قطـر أب

 . ، وبالتالي فقد امسعت ااه ال جوة    و م حوظ ني اال م  ع او والبحري %(01.0)، والبحري  %(00)وع او 

 :  0-2: ال  و

 0200 قتصاال  عا  فجوة ا   در ا  ليجية ني املجال و السياس   و

 
       Data Source: HDR, 2012 and 2021-2022 
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 خاتمة الفصل ألاول 

إو م  ـراف تقــارير الت  يــة الب ـرية ت تلــف عــ  م  ــراف تقـارير فجــوة ا   ــدر، ن ـرا بو محــور  ات ــا  نــي 

ية ومــــا فـــرتب  بــــالك مــــ  مســـاواة نــــي مجــــالي ا حالـــة ظولــــى قـــد انصــــب علــــى ت كـــ و املــــرأة نــــي إطـــار ع ليــــة الت  يـــة الب ــــر 

التعليم و قتصاال، واو محور الةضا ز ني ا حالة ال انية قد أنصب على فجوة ا   در ال   تأ ا ني ا حسباو مستوياف 

وا اك عدة ا تالفاف أ ر  . البحة، والتعليم، و قتصاال والسياسة: املساواة ال   تحققت ب و ا   س و ني مجا ف

م ـا )مقارنـة بال ـاني ( 2002م ـا عـا  )ير الت  ية الب رية وتقارير فجوة ا   در، لعـو أبرزاـا قـد  صـدور ظوي ب و تقار 

 . ، وزياالة عدال الدوي ال   تتوفر عيالاا بياناف ني ا حالة ظولى مقارنة بال انية(0220عا  

ملتقدمــة، ولكــ  ت اــد أفيــا علــى فتقـارير فجــوة ا   ــدر م ــ ض إلــى ت ـاوف الهــوة لــقس فقــ  بــ و الــدوي ال اميـة وا

ت ــاوف مـــا  ققتـــ  الـــدوي ا ـــو نــي إطـــار ع ليـــة املســـاواة بـــ و املـــرأة والرفــو نـــي مجـــا ف البـــحة، والتعلـــيم، و قتصـــاال، 

 . والسياسة

ة قـــد قلصـــت، إلـــى  ـــد اب ـــض،  ليجيـــولقـــد أو ـــحت بيانـــاف املبحـــ  ظوي مـــ  اـــاا ال صـــو إلـــى إو البلـــداو ا 

لصـــفي،  يــ  فال ـــس ارت ــاة متوســـ  ع ـــر املــرأة ا  ليجيـــة مقارنــة ب ـــا رانـــت عليــ  نـــي بدافـــة فجــوة ا   ـــدر نــي املجـــاي ا

ا ــا أو الــدوي ا  ليجيــة قــد  ققــت . ظل يــة ال ال ــة، ومقارنــة ب ــا تحقــ  نــي العدفــد مــ  البلــداو ال اميــة والعــالم ا ــو

 و م حــوظ فــدا  ــالي بدافــة تقــدما مل وســا نــي مجــاي فجــوة ا   ــدر بقطــاة التعلــيم،  يــ  تقلصــت اــاه ال جــوة   ــ

 .العقد ال ال  م  القرو الوا د والع روو

لكــ  البلــداو ا  ليجيــة ومعهـــا بقيــة الــدوي ظ ــر ، ســـواب أرانــت ناميــة أو متقدمــة، مازالـــت معــاني مــ  فجـــوة 

 ة ، فـــإو مســـاا0202فوفقـــا مل  ـــراف تقريـــر فجـــوة ا   ـــدر لعـــا  . م حوثـــة نـــي مجـــالي املســـاواة  قتصـــاالفة والسياســـية

ا ــــا إو تــــولي املــــرأة العربيــــة مل اصــــب م ــــريعية وت  يافــــة . املــــرأة ا  ليجيــــة نــــي ال  ــــاطاف  قتصــــاالفة مازالــــت محــــدوالة

وقيائية مازالت اام ـية نـي البلـداو ا  ليجيـة، ظمـر الـا  يع ـ  اسـت رار وفـوال فجـوة ل   ـدر نـي املجـال و  قتصـاال  

 . والسياس  
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 تمهيد

م  و باي امل كري ، والبا   و ب  تلف ت صصاملالام،  ”Development“لقد رانت ومازالت وست و الت  ية 

  رتباطها بحياة الب رية أو إلانساني
ً
وبـالرىم مـ  أو ال كـر إلانسـاني قـد ااـتم . ة ا ـووالسياسي و على  د سواب، ن را

إ  أو التأصــيو ال  ــر  للت  يــة يعــوال إلــى أوا ــر القــرو ال ــام  ع ــر  بالت  يــة م ــا بــروز ا   اعــاف الب ــرية امل   ــة،

، الـا  ن ـر ” A. Smith"ع ـدما تأسـس علـم  قتصـاال السياسـ   علـى فـد أقطـا  املدرسـة الكالسـيكية، م ـو  ال  سـ ت 

 .2000ملعرون ب ضوة ظمم عا  اتاب  ا

، وتومــان "David Ricardo"الف يــد ري ـارالو    ســي ا  ال  سـ ت،  وبق  ـا ف اــد أقطــا  املدرســة الكالسـيكية،

علــى التــوازو التلقــائي وأا يــة القطــاة ا  ــاا نــي تحقيــ  وإلاســراة  ع ليــة الت  يــة،  "Thomas R. Malthus"مــالتون 

قد أاد بدوره علـى أا يـة تـد و الدولـة لتحقيـ  والفـث ع ليـة الت  يـة  "John M. Keynes"فال س أو فوو ماف ارال اجز 

 Trade“، والسياسة التجارية "Fiscal Policy"والسياسة املالية  "Monetary Policy"وذلك ع  طري  السياسة ال قدفة 

Policy” .إلـى فانـب فالت  ية  قتصاالفة تتحق  بال سبة لكجز ع  طري  الـتحكم نـي أسـعار ال ائـد ،
ً
 وان  ااـا

ً
ة ارت اعـا

، ولـقس ا ــا أال ـى أقطــا  و ريــة التجـارة "أ  العـرر و الطلــب علـى ال قـوال"تب ـ  سياسـة نقدفــة تت ىـ   وسـوق ال قــوال 

 .املدرسة الكالسيكية على تحق  ما يعرن بالتوازو التلقائي ب و الطلب والعرر

ك  ما ف ك  التأايد علي  ني اـاا السـياق أو ولس ا ا ا بصدال استعرار رو أالبياف  قتصاال السياس  ، ول

الت  يـة قــد عرفـت م ــا القـد    ــ و عـا ، وم ــا بـروز مــا يعـرن باملدرســة التجاريـة نــي أوروبـا مــث بدافـة القــرو الســاالن 

إو استعرار أراب امل كـري  وال السـ ة ب صـوا الت  يـة فو ـح بجـالب أو ال كـر إلانسـاني يعكـس . ع ر    و  اا

 .تجسد تطور ا حياراف إلانسانية م ا القد ع لية تراا ية 

إو . فلقد عرفت ا   اعاف السياسية و قتصاالفة امل   ة مستوياف م تل ة م  الت  ية م ا   ن الس  و

ظاراماف ، و دائ  بابو املعلقة، وسور الص و الع يم، معكس مستوياف الت  ية ال    ققتالاا ا حياراف ال رعونيـة 

ولســـ ا ا ـــا بصـــدال اســـتعرار أالبيـــاف تطـــور ال كـــر  قتصـــاال  عبـــض . القدف ـــة م ـــا   ن الســـ  و وآلا ـــورية والصـــق ية

العصــور،  يــ  فال ــس وفــوال ى ــ  نســ   نــي اــاه ظالبيــاف ف كــ  الرفــوة إللالاــا بال ســبة لل هت ــ و بــالك، و لكــ  فال ــس 

 أو أفالطــوو 
ً
ت ىــ   ومبــدأ تقســيم الع ــو   ــ  قــد أ ــار إلــى م هــو  اــرورة تقســيم املجت ــث إلــى طبقــاف ت "Plato"مــ ال

فع  طري  تقسيم الع و قسم أفالطـوو . ف ك  تحقي   ات اب الاامي لس او رو مدف ة م  املدو اليونانية القدف ة

 :الطبقاف  فت اعية إلي

 طبقة املواط  و ال   ت ارن مه ة ات اذ القراراف وص ث السياسة العامة لل جت ث. 

  مه ة الدفاة ع  الدولة طبقة ا   د ،ال   ت اط  بالاا. 

  طبقة امل تج و أو الع اي ال   تورو إللالاا مه ة إلانتا. 

  طبقة ظفانب ال   ت ارن مه ة التجارة ومسوي  إلانتا. 

 جتقـاو رـو  ـريحة لل هـا  ال ـ  
ً
وي ك  تحقي  رفث معد ف إلانتافيـة، أو تحقيـ  معـد ف ت  يـة فيـدة، ن ـرا

 فقيـا  ال ـرال  ع ـو وا. تقو  بالاـا
ً
.  ـد وفـ  رأ  أفالطـوو سـي ت  ع ـ  زيـاالة وتحسـ و إلانتـا  مـ   يـ  الكـم والكيـف معـا

 ب الاـا تشيـد 
ً
ولقد أفد أرسطو أستاذه أفالطوو ني أو الشراعة معتبض ا حرفة ظام مقارنة ب ه    الص اعة والتجـارة، ن ـرا

ي ال ـــورة الصـــ اعية نـــي ذلـــك الوقـــت، فا حيـــاراف القدف ـــة لـــم معـــرن بطبيعـــة ا حـــا". الت  يـــة"مـــ  معـــد ف إلانتـــا  أو 

 .وبالتالي فإو محور  ات ا  انصب على قطا ي الشراعة والتجارة لتطوير  قتصاال 
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 أو ابـ   لـدوو قـد أاـد نـي مقدمتـ  
ً
ولقد طور امل كـروو املسـل وو ظوائـو م هـو  الت  يـة،  يـ  فال ـس مـ ال

زاي مـــأ وذا  عامـــو ا حيـــر ا   ـــر اـــا  مـــ  م  ـــراف علـــى أا يـــة م  ـــر ا حيـــر اعامـــو اـــا  مـــ  عوامـــو الت  يـــة، و  

وا تل ت آلاراب  عـد ذلـك علـى أا يـة قطـاة أو . الت  ية املعاصرة،   سي ا ني إطار تقرير الت  ية الب رية لامم املتحدة

ــي تحقيــــ  ع ليــــة الت  يــــة  التجــــاريوو .   ـــر نــ
ً
 ليــــة علــــى أا يــــة التجــــارة نــــي تحقيــــ  ع "Mercantilists"فبق  ــــا ف اــــد مـــ ال

قد أادوا بدورام على أا ية الور قطاة  "Physiocrats" ل  زوقراطالت  ية، فال س أو أصحا  املدرسة الطبيعية أو ا

لكـــ  الكالســيك أعطـــوا بــدورام أا يــة م حوثـــة لقطــاة الصــ اعة نـــي الفــث   لـــة . الشراعــة نــي تطـــوير  قتصــاال الــوط  

قطــاة ا  ــدماف فح ــى بأا يــة م حوثــة مــ  قبــو  قتصــاالفاف  وم ــ ض التطــوراف  قتصــاالفة املعاصــرة إلــي أو. ال  ــو

 .املتقدمة وال امية على  د سواب، وم  أم لة ذلك أو  قتصاال ظمري ي أصب  اقتصاالا  دميا ني املقا  ظوي 

وت  ــــيا مــــث م ه يــــة اــــاا الكتــــا ، فإنــــ  ســــقتم تقســــيم اــــاا ال صــــو الــــي مبح ــــ و رئقســــي و وذلــــك علــــى ىــــرار 

 :ا اال صو  وي، و 

 م هو  الت  ية الب رية 

   الت  ية الب رية ا  ليجية ني املجال و  قتصاال  والسياس 
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  ت هيد

وبالرىم م  أو . م هو  أوسث يعرن بالت  ية إلانسانيةلقد تطور م هو  الت  ية م  مجرال ت  ية   رية، إلى 

الـبعن قــد   ف  ــز بـ و م هــو  الت  يــة الب ـرية وم هــو  الت  يــة إلانســانية، إ  إنـ  ف كــ  التأايــد نـي اــاا الســياق علــى 

هـــو  أو م هـــو  الت  يـــة إلانســـانية يعتبـــض نـــي واقـــث ظمـــر أعـــم وأ ـــ و مـــ  م هـــو  الت  يـــة الب ـــرية،  يـــ  فال ـــس أو م 

 رياف إلانسـاو، واملعرفـة، و قـوق إلانسـاو، واملسـاواة بـ و : الت  ية إلانسانية ي  و  ياراف وم  راف إاافية تيم

 .الرفو واملرأة، وا حكم الصا ح أو الر يد

با تصـــــار، إو م هـــــو  الت  يـــــة إلانســـــانية ي ـــــ ض إلـــــى ع ليـــــة توســـــيث ا  يـــــاراف إلانســـــانية بحيـــــ  تتعـــــد  البعـــــد 

محــور ترا ــز فهــوال الت  يــة، فإنــ  "..…فطاملــا إو إلانســاو اــو.  عــاال  فت اعيــة والسياســية وال قافيــة قتصــاال  إلــى ظ

إذو، فالت  يـة إلانسـانية، . ف بغي توفي  ااه ا  هوال لتوسيث نطاق  ياراف رو إنساو ني ف يث ميـاالف  سـ ي إلانسـاو

 (See Arab Human Development Report, 2022)".هي إذو ت  ية ال ان ، م  أفو ال ان ، م  قبو ال ان

 مفهوم التنمية البشرية

 :م هو  الت  ية الب رية يعكس وفوال أرلعة م  راف اامة قابلة للقيان وذلك على ال حو التالي إو

الع ـر املتوقـث ع ــد املـيالال،  يـ  أنــ  رل ـا زاال اـاا الع ــر وتـدنت نسـبة الوفيــاف بـ و ظط ـاي رل ــا أمكـ  القــوي  -2

 .  أعلى م  الت  ية الب رية قد تحق  ، والعكس صحي بأو مستو 

ــى تحقيــــ   -0 نســـبة ظميـــة بـــ و البــــال  و إلـــى إف ـــالي عـــدال الســــ او،  يـــ  فال ـــس أو تـــدني معــــد ف ظميـــة ي ـــ ض إلـ

 .الت  ية الب رية، والعكس صحي  

ي ـــ ض بطبيعـــة ا حـــاي إلـــى معـــد ف  لتحـــاق بامل سســـاف العل يـــة أو التعلي يـــة،  يـــ  أو ارت ـــاة اـــاه املعـــد ف  -1

 .تحق  مستوياف أعلى م  الت  ية الب رية 

نصقب ال رال مـ  ال ـات  املحلـي إلاف ـالي،  يـ  أو ارت ـاة اـاه املعـد ف ي ـ ض بـدوره إلـى تحقـ  مسـتوياف أعلـى  -0

 .م  الت  ية الب رية، والعكس صحي 

بالتــالي بفــة مقــافقس أو م  ــراف رابتــة،  وبــالرىم مــ  أو م هــو  الت  يــة إلانســانية ففســم بالع وميــة و  ف يــث

علي أسان أو ا  يـاراف إلانسـانية ونتائجهـا    الاافـة لهـا وتت  ـض باسـت رار مـث مـرور الـشم  ، إ  أ الاـا تت ـ  نـي ظسـان مـث 

 :  ظسس ال الرة ال   فرتكش عللالاا م هو  الت  ية الب رية، فال ت  ية إنسانية بدوو 

 .ة أو الع ر املتوقث ع د امليالال العقمل  ياة طويلة وصحي – 2

 .اافسا  املعرفة  – 0

 . الوصوي إلى املوارال الالزمة ملستو  معقى    ئ  – 1

 بو ذلــــك فجعــــو تحقــــ  
ً
إو عــــد  تــــوفر املعطيــــاف ال الرــــة الســــابقة يع ــــ  عــــد  تحقــــ  الت  يــــة إلانســــانية، ن ــــرا

ولقــد وفــ  تقريــر الت  يــة إلانســانية   .مســتحلية بــاملرةظاــدان امل  ــوالة لع ليــة الت  يــة إلانســانية صــعب  إو لــم تكــ  

 : ، وم  ابرز تلك  نتقاالاف2002عدة انتقاالاف إلى م  راف تقرير الت  ية لعا   0220لعا  

عد  امسا  مقيان الت  ية الب رية بال  ولية،  ي  أن  فتجااو عدة م  راف اامة للت  ية، م و الور املرأة  -2

 .  حكم الصا حني ع لية الت  ية، وا

إو م  ـــراف الت  يـــة الب ـــرية تراـــش علـــى آلافـــو البعيـــد املـــد  وتتجااـــو نـــي ن ـــس الوقـــت آلافــــو القصـــ ض املـــد  ،  -0

 . وبالتالي   فتم الةضا ز على ت اعالف السياسة الت  وية اليومية
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م امل تل ـــة نـــي ن  هـــا إ  ـــاب مقيـــان الت  يـــة الب ـــرية لسلســـلة مـــ  فوانـــب الت ـــاوف والتبـــاف  بـــ و بلـــداو العـــال -1

ـــ  . قتصــــاالفة والسياســــية و فت اعيــــة  ـــى املتوســــطاف ا قيــــان   ف كـ ـــة الب ــــرية علـ ـــز تقريــــر الت  يـ إو ترا ـ

 مــ  تجشئــة م  ــر الت  يــة الب ــرية مــ   يــ  ال ــوة وامل ــاط  وا   اعــاف العرقيــة بقصــد إثهــار 
ً
البــا   و مــ ال

ـــا، وبال ـــضز ا حافــــة إلــــى الع ــــو فلالاـ ـــ  تبـ ـــ و بلــــداو العــــالم نــــي املجــــا ف ال ـ ـــار التبــــاف  املوفــــوال بـ تــــالي   ف كــــ  إثهـ

 . املجا ف امل تل ة 

 نـي  ــد ذاتــ   -0
ً
إو الةضا ـز علــى م  ـر الــد و القــومي إلاف ـالي ومتوســ  ال ــو ال ـرال الســ و  ف كـ  أو ف ــوو اــدفا

وارال الالزمـة لتحقيـ  ا ا ف اد على ذلك مقيان الت  ية الب رية، بو او ني واقـث ظمـر وسـيلة للد لـة علـى املـ

ــــة .  مســــــتو  معقىــــــ    ئــــــ  ـــــر الت  يــ ـــــان تقريـ ـــــرية ، أاـ ـــة الب ـ ــ ـــــر الت  يـ ــــى تقريـ ــــة إلــ ـــــاالاف املوفهــ ـــــاال   نتقـ ولت ـ

 .إلانسانية م  راف فدفدة معكس البعد الكي ي لع لية الت  ية

ا نــي ا حســباو إصــدار تقريــر الت  يــة الب ــرية ســ ويا، أ ــا "UNDP"ولقــد تــا ث برنــام  ظمــم املتحــدة إلان ــائي  

وتقــو  ا   عيــة العامــة لامــم املتحــدة ب رافعــة إلانجــازاف ال ــ  تحققــت نــي . واــث أاــدان اســةضاتيجية لال يــة ال ال ــة

، إلـــي فانـــب تقيـــيم التقــد  الـــا  تـــم إ ـــرازه ب صـــوا تحقيـــ  0222مجــاي الت  يـــة الب ـــرية م ـــا إعـــالو ظل يــة عـــا  

  قــد  ــد 0220ويال ــس نــي اــاا الســياق، أو تقريــر الت  يــة الب ــرية لعــا  . أاــدان الت  يــة الب ــرية نــي ظل يــة ال ال ــة

مــــ ال ر انيــــة أاــــدان ا   ــــراف مل وســــة لقيــــان مــــد  التقــــد  الــــا  تحقــــ  نــــي ر انيــــة مجــــا ف فط ــــ  برنــــام  ظمــــم 

واـــاه ، 0212املتحــدة إلان ـــائي إلـــي تحقـــ  مـــا يعـــرن بأاـــدان  ل يــة ا  دفـــدة وال ـــ  ف ةـــضر أو فتحقـــ  مع  هـــا عـــا  

 :ظادان هي

القيـــاب علـــى ا  ـــوة وال قـــر ال ـــدفدف  وذلـــك عـــ  طريـــ  تقلـــيخ معـــدي ســـوب الت افـــة إلـــي ال صـــف ، إلـــي  -2

 .فانب تقليخ نسبة الاف  فقو ال لهم اليومي إلي الو ر وا د ب  س املعدي

 .   يث أط اي العالم"  بتدائي"التأايد على ارورة وإلشامية التعليم ظساس   -0

 .ة ب و ا   س و، وت عيو الور املرأة ني املجت ث، وإزالة أ  ت اوف ب و ا   س وتحقي  املساوا -1

 .تقليخ معدي الوفياف ب و ظط اي الوو س  ا  امسة إلي ال ل  و -0

الرفـث مـ  مسـتو  صـحة ظمومــة، إلـي فانـب ت  ـين معـدي وفيــاف ظمهـاف أر ـاب ا ح ـو والواـث ب عــدي  -0

 .رالرة أرباة

 .وال تااة ووقف انف اراا،   سي ا إلافدز واملالريا والوباب الكبد م افحة ظمرار املعدفة  -0

 .املحاف ة على  ستقرار البيئ ، وا او مياه  ر  نقية وصرن صفي أم  -0

الع و على قيا   راا  عاملية  املة للت  ية تأ ا ني ا حسباو زياالة معدي املساعداف إلان ائية املقدمة  -0

 .ال معاملة  اصة للدوي ظا ض فقرا ني العالمم  الدوي ال  ية، مث ارورة وفو 

 أبعاد التنمية البشرية

فال س م ا سب ، أو م  راف ع لية الت  ية ت تلف مث ا تالن امل اايم واملدارن ال كرية، فالت  ية إما أو 

، أو ت ــوو ت ـوو ذاف  عــد اقتصـاال  فت  ــو نــي زيـاالة الــد و القــومي ومتوسـ  نصــقب ال ـرال مــ  ال ــات  املحلـي إلاف ــالي 

وإذا رــاو تقريـــر . ذاف  عــد إنســاني فتعلــ  بإلاالميـــة إلانســاو وتطــويره نــي مجـــا ف م ــو التعلــيم والبــحة و قـــوق إلانســاو

الت  ية الب رية الصاالر ع  اي ة ظمم املتحدة م ا بدافة عقـد الفسـعي اف قـد أاـان إلـى مت  ـض متوسـ  ال ـو ال ـرال 

قـد تجااـو البعـد  قتصـاال  للت  يـة  0220يـة إلانسـانية الصـاالر عـا  الس و  م  راف أ ـر ، فال ـس أو تقريـر الت  

 لع لية الت  ية
ً
إو تقرير الت  ية الب رية . وراش على البعد إلانساني على اعتبار أو إلانساو راو ومازاي وسي و محورا
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ا إذا مـــا تحققـــت ا ـــا     ـــا قـــد  ـــدال رالرـــة مقـــافقس ف كـــ  ا حكـــم مـــ   اللهـــ 2000الصـــاالر عـــ  ظمـــم املتحـــدة عـــا  

 :ع لية الت  ية الب رية م  عدمها، وااه املقافقس تت  و ني مج وعة املت  ضاف التالية

  . الع ر املتوقث ع د امليالال ، بحي  تتحق  ا حياة املدفدة والبحية لافراال  -2

ب ســــبة ظميــــ و بــــ و  معــــدي البــــال  و مــــ  العــــدال إلاف ــــالي للســــ او القــــاالري  علــــى القــــرابة والكتابــــة، أو مــــا يعــــرن -0

: إذو، فاافســــا  املعرفــــة أو معــــدي  ن ــــراط نــــي الع ليــــة التعلي يــــة ب ســــتوياملالاا امل تل ــــة. البــــال  و نــــي الســــ او

 .ظساس   ، ال انو  أو املتوس  ، ا  ام ي والعالي، فجسد م  را أ را للت  ية الب رية

 .ا على عدال الس اومتوس  ال و ال رال الس و ، أ  اف الي ال ات  املحلي مقسوم -1

قـد توسـث نـي ت سـ ض املقـافقس   0220لك  فال ــس او تقرير الت  ية إلانسـانية الصـاالر عـ  اي ـة ظمـم املتحـدة عـا   

 :ال الرة السابقة بحي  تت ى   وع لية الت  ية إلانسانية علي ، فال س أو ااه امل  راف ت تد لتع   التالي

 . ن عا  للبحة ني مج لهاالع ر املتوقث ع د امليالال ا قيا -2

 :اافسا  املعرفة، وال   مع   -0

الةزا  الدولة تجاه التعليم وتحدفد ح م إلان اق العا  ب ا فت ى   وأادان الع لية التعلي يـة مـ   يـ  الكـم  -أ

 . والكيف 

 . القياب على ظمية  - 

املجا ف، على أسان أو ع لية نقـو التق يـة  واملعرفة إلانتافية ني رافة" التك ولوفيا"تطوير ون ر التق ية أو  - 

 م  ع اصر الع لية إلانتافية 
ً
 أساسيا

ً
 .معد ع صرا

 ريـــة إلانســـاو السياســـية و قتصـــاالفة و فت اعيـــة وال قافيـــة مـــ  نا يـــة ، وال ـــرا ال ـــ  ت كـــ  إلانســـاو مـــ  أو  -1

 ني إطار ا ةضا  رافة  قوق  مـ  فهـة أ ـر  
ً
 وم تجا

ً
 مبدعا

ً
فالت  يـة إلانسـانية وفـ  اـاا امل  ـر هـي  .ف وو إنسانا

 ريـــة إلانســـاو، أو القـــدرة علـــى تحقيـــ  أ ـــياب ذاف قي ـــة لـــد  ال ـــان،   ف كـــ  اســـتع الها إو لـــم تتـــوفر ال ـــرا 

 .  مل ارستالاا

مقيـــان ت كــــ و نـــوة ا  ــــ س نـــي إطــــار ع ليـــة الت  يــــة،  ســـي ا ت عيــــو الور املـــرأة نــــي ع ليـــة الت  يــــة مـــ   يــــ  الكــــم  -0

، ف ل ــا زاال مســتو  م ــاراة املــرأة نــي ع ليــة الت  يــة رل ــا زاال مســتو  الك ــابة وال عاليــة، والعكــس والكيــف م
ً
عــا

 .صحي 

0-  
ً
 مــ  اــ   مقــافقس الت  يــة إلانســانية، وي كــ  ع ومــا

ً
اســت دا  إلانةضنــت وتق يــاف  تصــا ف املعاصــرة معتبــض أفيــا

" internet hosts“واســـقب إلانةضنـــت ظساســـية قيـــان ع ليـــة اســـت دا  إلانةضنـــت مـــ   ـــالي التعـــرن علـــى عـــدال  

 .للس او اأ د م  راف التواصو ومتطلباف  نت اة  عصر العوملة

 بــالط  املةــض ، ومــد  إســها  ذلــك نــي تلــوث البق ــة علــى مســتو  العــالم  -0
ً
انبعأرــاف رــاني أاســيد الكربــوو لل ــرال مقاســا

 . ا و 

 توفيـــ  انتقـــاالاف إلـــى تقريـــر الت  يـــة وا ـــا تـــم توفيـــ   نتقـــاالاف إلـــى تقريـــر الت  يـــة ا
ً
لب ـــرية، فإنـــ  ف كـــ  أفيـــا

إلانسانية على اعتبار أ الا ا وفهاو ل  س الع لة ومك الو لبعيه ا البعن،  ي  أو تحق  الت  ية الب رية فتوقف 

تقريـر الت  يـة وي ك  ع وما إف ـالي  نتقـاالاف املوفهـة إلـى .  على التقد  الا  فتم إ رازه ني مجاي الت  ية إلانسانية

 :إلانسانية ني ال قاط آلاتية

فــال  و  قتصــاال  وإف ــالي . ا قيــان اــا  للت  يــة "GDP"تجااــو تقريــر الت  يــة إلانســانية مل  ــر الــد و القــومي  -2

 ف  ز  قتصاالفاف املتقدمة ع   قتصاالفاف ال امية
ً
 ااما

ً
 .الد و القومي رانت ومازالت وست و م  را
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ن م  راف تقرير الت  ية إلانسانية على أرر الواقث، وم  أم لة ذلك مقيان ا حرية نـي الـدوي صعوبة قيان  ع -0

 .ال امية

معكــــس م  ــــراف تقريــــر الت  يــــة إلانســــانية إلــــى  ــــد اب ــــض، تــــأر ض الــــدوي ال ربيــــة ومقــــو ف ال  ــــا  العــــالف  ا  دفــــد  -1

ف، بقــــدر مــــا يع ــــ  ذلــــك إم انيــــة ا ــــتالن و  يع ــــ  ذلــــك باليــــرورة عــــد  م طقيــــة وفــــدو  اــــاه امل  ــــرا. والعوملــــة

 .ال رون البي ية ني الوي عامل ا املعاصر

 0220عد  م طقية ترتقب الدوي وف  تقرير الت  ية إلانسانية لعا   -0
ً
 :،  ي  فال س م ال

 ( .  02)أفيو م  ترتقب ف هورية روسيا  تحاالفة ( 00)أو ترتقب ال ويت  -

 ( .02)و م  ترتقب مال زفا أفي( 02)وأو ترتقب ظورفوا   -

 ( .00)أفيو م  ترتقب ظرالو ( 10)وأو ترتقب البحري   -

 أو  0220فةضتقــــب الـــــدوي وفـــــ  تقريـــــر الت  يــــة إلانســـــانية لعـــــا  
ً
فف ـــــاقن والواقــــث املل ـــــون،  يـــــ  فال ـــــس مـــــ ال

ميــة، ولكيالاــا مــث ذلــك تح ــى مال زفــا الولــة الف قراطيــة، ولهــا برنــام  مت  ــز نــي املحاف ــة علــى البق ــة، وتقــو فلالاــا نســبة ظ 

 .بةضتقب أالنى م  ترتقب ال ويت أو البحري  أو ظورفوا 

،  يـ  "UNDP"ويعتبض م هو  الت  ية الب رية م  امل اايم املعاصرة املقةضنـة ببضنـام  ظمـم املتحـدة إلان ـائي 

 يـــة الب ـــرية اليـــو  معتبـــض ع ـــاال فالت . 2000فـــتم التعـــرر لهـــاا امل هـــو  بإســـها  نـــي تقـــارير الت  يـــة الصـــاالرة م ـــا عـــا  

التقــــد  والرفاايــــة،  يــــ  فال ــــس أو الــــدوي املتقدمــــة تح ــــى ب عــــد ف ت  يــــة   ــــرية نــــي مجــــا ف البــــحة، والتعلــــيم، 

 . ومتوس  ال و ال رال، والعكس صحي  ني إطار الدوي ال امية

ـــار    ـــار إليـــــ  با  تصــ ـــو الت  يـــــة املرتبطـــــة با  ونســـــة امل ـ ـــض الليــ ـــض مت  ــ ـــو الت  يـــــة م "GDI"ويعتبـ ـــض الليــ ـــال  ملت  ــ ك ــ

فأ ـــا نـــي  "GDI"مـــ  وفهـــة ن ـــر أصـــحا  مـــد و الت  يـــة والور ا   ـــدر فلالاـــا، بو   "HDI"الب ـــرية الـــا  فرمـــش لـــ  أفيـــا 

يعتبــض بال ســـبة للــبعن م  ـــرا مالئ ــا للـــدوي ال اميـــة  "GDI"لكـــ  . ا حســباو الور املـــرأة نــي إطـــار ع ليــة الت  يـــة الب ــرية

فبق  ــا فت تــث الــارور وإلانــاث ب ــرا ت كــ و مفســاوية نــي مجــالي التعلــيم والبــحة نــي . ملتقدمــةأا ــض م ــ  مالئ ــة للــدوي ا

لك  عد  املسـاواة نـي الت كـ و تبـضز أفيـا نـي . إطار الدوي املتقدمة، فال س عد  تحق  ذلك على مستو  العالم ال امي

وبـالرىم مـ  . علـى ال سـاب نـي اـاا ال ـأو الدوي املتقدمة ع دما فتعل  ظمر ب توس  ال و ال رال،  ي  فت وق الرفاي

  يعتبض باليـرورة أفيـو مقيـان مبا ـر لعـد  املسـاواة نـي الت كـ و بـ و ا   سـ و نـي مجـاي الت  يـة الب ـرية  "GDI"أو 

لكــــ  ع ــــدما تحقــــ  الــــدوي ال اميــــة . بالــــدوي ال اميــــة، لك ــــ  فبقــــى أالاة مالئ ــــة لتقيــــيم املســــتو  العــــا  للت  يــــة الب ــــرية

الية م  الد و، م اي الدوي العربية ال  طية، فإو مستو  الت  ية الب رية فجب أو فقان ني إطار توقث مستوياف ع

فبـالرىم مــ  إو أسـبانيا معتبــض الولـة متقدمــة، . وفـوال عـد  مســاواة  نـي مجــا ف الت كـ و بـ و ا   ســ و نـي الريــف واملـدو

 & Peinado. ) ـــاط  إقلي يـــة م تل ـــة فلالاـــاإ  إو  عـــن الدراســـاف وفـــدف عـــد  وفـــوال مســـاواة بـــ و ا   ســـ و نـــي م

Cespedes, 2004: 37-64) 

إو تحقيــ  اــدن ا حيــاة البــحية واملدفــدة مســاام نــي زيــاالة متوســ  الع ــر ،  يــ  ف كــ  التعــرن علــي ذلــك 

 :م   الي امل  راف التالية

 .متوس  الع ر املتوقث ع د الو الة بالس واف. أ

 .معدي وفياف الراث ل و ألف مولوال حي.  

 . معدي وفياف ظط اي الوو س  ا  امسة ل و ألف مولوال حي.  

 .  ت اي لد  الو الة بالبقاب على قيد ا حياة     س    سة وست و عاما. ال

 .معدي وفياف ظمومة ل و ألف مولوال حي. ھ 
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اا مـــ   ـــالي الهـــدن مـــ  ت كـــ و املـــرأة نـــي مجـــاي التعلـــيم فت  ـــو نـــي اافســـا  املعرفـــة، وال ـــ  ف كـــ  تحدفـــد ا ـــا أو

 :امل  راف التالية

 .أو ، إلان اق العا  على التعليم ا سبة م  ال ات  املحلي إلاف الي وإلان اق ا ح ومي إلاف الي

املر لة  بتدائية ومـا قبلهـا، التعلـيم ال ـانو ، والتعلـيم : رانيا، إلان اق العا  على التعليم بحسب املر لة التعلي ية

 .العالي

بــالقرابة والكتابــة و لتحــاق باملــدارن ،  يــ  ف كــ  التعــرن علــى ذلــك مــ   ــالي امل  ــراف ال رعيــة رال ــا، إلاملــا  

 :التالية

 (.س    سة ع ر ف ا فوق )معدي إلاملا  بالقرابة والكتابة لد  البال  و . أ

 (.وما فوق  00-20م  ع ر )معدي إلاملا  بالقرابة والكتابة لد  ال با  .  

 .ق بالتعليم  بتدائيصاني نسبة  لتحا.  

 .صاني نسبة  لتحاق بالتعليم ال انو  . ال

 .صاني نسبة  لتحاق بالتعليم العالي. ھ

را عــــا، اافســــا  املعرفــــة مــــ   ــــالي ن ــــر التق يــــة و بت ــــار،  يــــ  ف كــــ  التعــــرن علــــى ذلــــك مــــ   ــــالي امل  ــــراف 

 :ال رعية التالية

 .الهواتف ال ابتة ل و ألف ش خ. أ

 .ني الهاتف ال قاي ل و ألف ش خ امل ةضروو .  

 . البح  والتطوير وبراباف   ةضاة.  

 امسا، أما التعـرن علـى ع ليـة ت كـ و املـرأة نـي املجـاي  قتصـاال ، ف كـ  أو تـتم  مـ   ـالي التعـرن علـى امل  ـراف  

 :التالية

 .ال ات  املحلي إلاف الي، وال ات  املحلي إلاف الي  لل رال. أ

 .إلان اق العا ظولوياف ني .  

 .معد ف البطالة ب و ا   س و.   

إو تحقي  الت  ية الب رية يع   مساا ة املرأة ال   م  و نصف املجت ث ني تحقي  أادان ظل ية ا  دفـد 

ــــة . 0212 ـــــداو العربيـــ ـــ او البلــ ــ ـــف ســ ــ ـــ و نصــ ــ ــــة م ــ ــــاملرأة العربيـــ نـــــــي بدافـــــــة العقـــــــد ال الـــــــ  مـــــــ  القـــــــرو الوا ـــــــد %( 00)فـــ

وطاملــا أو تقــارير الت  يــة الب ــرية معتبــض مــ  أبــرز املصــاالر ( The Arab Gender Gap Report 2020أن ــر . )والع ــروو

وم  أبرز م  راف الليو . الرئقسية لبياناف ااا الكتا ، علي  فإن  سقتم تب   م  راملالاا القابلة للقيان بطبيعة ا حاي

 (0: أن ر ال  و: )الت  ية الب رية ، مج وعة امل  راف التالية

 20.وس  الع ر املتوقث لد  الو الة بابعوا مت .1

 21.نسبة إلاملا  بالقرابة والكتابة لد  البال  و م  س    س ع رة عاما ف ا فوق  .2

                                                           
 :إن تحقيق هدف الحياة الصحية والمديدة تساهم في زيادة متوسط العمر ، حيث يمكن التعرف علي ذلك من خالل المؤشرات التالية - 20

 .متوسط العمر المتوقع عند الوالدة بالسنوات. أ
 .معدل وفيات الرضع لكل ألف مولود حي. ب
 . حي معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة لكل ألف مولود. ج
 .االحتمال لدى الوالدة بالبقاء على قيد الحياة حتى سن خمسة وستين عاما. د
 .معدل وفيات األمومة لكل ألف مولود حي. ه 
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 .مج وة نسب  لتحاق إلاف الية بالتعليم  بتدائي وال انو  والعالي .3

 22.متوس  ال و ال رال مقاسا بالقوة ال رائية بالدو ر ظمري ي .4

 23.و املرأة والرفو، وذلك م   الي زياالة مستوياف امل اراة السياسية لل رأةتحقي  املساواة ب  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 :إن الهدف من تمكين المرأة في مجال التعليم يتمثل في اكتساب المعرفة، والتي يمكن تحديدها من خالل المؤشرات التالية  - 21

 .ى التعليم كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي واإلنفاق الحكومي اإلجماليأوال، اإلنفاق العام عل
 .المرحلة االبتدائية وما قبلها، التعليم الثانوي، التعليم العالي: ثانيا، اإلنفاق العام على التعليم بحسب المرحلة التعليمية

 :رف على ذلك من خالل المؤشرات الفرعية التالية، حيث يمكن التع ثالثا، اإللمام بالقراءة والكتابة وااللتحاق بالمدارس
 (.سن خمسة عشر فما فوق)معدل اإللمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين  .أ
 (.وما فوق 42-01من عمر )معدل اإللمام بالقراءة والكتابة لدى الشباب . ب
 .صافي نسبة االلتحاق بالتعليم االبتدائي. ج
 .الثانوي صافي نسبة االلتحاق بالتعليم. د
 .صافي نسبة االلتحاق بالتعليم العالي. ه

 :حيث يمكن التعرف على ذلك من خالل المؤشرات الفرعية التالية واالبتكاررابعا، اكتساب المعرفة من خالل نشر التقنية 
 .الهواتف الثابتة لكل ألف شخص. أ
 .المشتركون في الهاتف النقال لكل ألف شخص. ب
 . ءات االختراعالبحث والتطوير وبرا. ج

 :إن التعرف على عملية تمكين المرأة في المجال االقتصادي، يمكن أن تتم  من خالل التعرف على المؤشرات التالية - 22
 .الناتج المحلي اإلجمالي، والناتج المحلي اإلجمالي  للفرد. أ
 .األولويات في اإلنفاق العام. ب
 .معدالت البطالة بين الجنسين.  ج

 :من خالل المؤشرات التالية”GII“ تعرف على مقياس تمكين الجونسة يمكن ال - 23
 .نسبة المقاعد النيابية التي تشغلها المرأة من مجموع المقاعد الكلية. أ 
 .نسبة النساء بين المشرعين وكبار المسئولين والمديرين. ب 
 .نسبة النساء بين المهنيين والعاملين التقنيين. ج 
 .يري لإلناث إلى الدخل التقديري للذكورنسبة الدخل التقد. د 
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 املبحث الثاني
 التنمية البشرية الخليجية في املجالين الاقتصادي والسياس ي

Gulf human development in the economic and political fields 
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 تمهيد

ـــحة، :  بـــــضاب والبـــــا   و مواـــــوة الت  يـــــة الب ـــــرية الـــــي أرلعـــــة فـــــروة م طـــــي مجـــــا ففصـــــ ف ا   التعلـــــيم، والبــ

ا ـــا فقســـم  بـــضاب البضنـــام   ن ـــائي لامـــم املتحـــدة وامل تـــد   قتصـــاال  العـــالف  فجـــوة عـــد  . و قتصـــاال، والسياســـة

عليــ ، فال ــس أو .  قتصــاال، والسياســةاملســاواة بــ و ا   ســ و الــى أرلعــة مســتوياف تتعلــ  أفيــا بــالتعليم، والبــحة، و

وا ـا قـد ففسـأي . الدوي املتقدمة ال    ققت ت  ية   رية مرت عة ت ك ـت مـ  تيـقي  فجـوة ا   ـدر فلالاـا الـي  ـد اب ـض

البعن ع  مد  ام انية البلداو ال امية ال ـ   ققـت افيـا مسـتوياف عاليـة فـدا نـي مجـاي الت  يـة الب ـرية او م لـ  

فالبلـــداو ا  ليجيـــة  ققـــت مســـتوياف عاليـــة فـــدا فـــدا مـــ  الت  يـــة الب ـــرية مـــ  نا يـــة، ومتع ـــضة . فجـــوة ا   ـــدر فلالاـــا

نســـبيا نـــي مجـــاي املســـاواة بـــ و ا   ســـ و مـــ  وفهـــة ن ـــر تقريـــر فجـــوة ا   ـــدر العـــالف  الصـــاالر عـــ  امل تـــد   قتصـــاال  

 .العالف  م  نافية ا ر  

 تطور التنمية البشرية الخليجية

ـــض البلـــــداو ا  ل لكــــــ  تحقيـــــ  البلــــــداو  24.يجيــــــة مـــــ  الــــــدوي ال اميـــــة ال ــــــ  تت تـــــث اقتصــــــاالفاملالاا بالت افســـــيةمعتبــ

. ا  ليجيــة للت  يــة الب ــرية املرت عــة لــم فتحقــ  بــ و فــو  وليلــة، بــو يعتبــض ت  يــا   طــ  ط و ــة واراالة سياســية قويــة

 2-0: وبق  ـا ي ـ ض ا  ـدوي .  0202-0222ولتدليو على ذلك سقتم مقارنة بياناف الليو الت  يـة الب ـرية  ـالي السـ واف 

ي  ض بـدوره إلـي متوسـ   0-0: ، فال س أو ال  و0202-0222إلي تطور الت  ية الب رية ا  ليجية  الي  2-0: وال  و

ويال س املت ع  للبياناف ا  دوي وال  ل و امل ار . 0202الع ر والد و ال رال  ا  ليجي باآل ن ألدو راف  الي عا  

 :ما مج وعة املال  اف التاليةاللالا ا أعاله ع و 

فال ــــس وفــــوال ا ــــتالن م حــــوظ نــــي مســــتوياف الليــــو الت  يــــة  2-0: وال ــــ و 2-0: إو املــــت ع  لبيانــــاف ا  ــــدوي  .2

،  ي  أو مع م ااه الدوي قد  ققـت ت  يـة   ـرية 0222مقارنة  س ة  0202الب رية للبداو ا  ليجية ني عا  

وبق  ا معدف رو م   ماراف وقطر والبحري  سقف . لوا د والع روومرت عة م ا بدافة العقد ال اني م  القرو ا

ـــعوالفة 0222نــــي عــــا  .( 022) ، وع ــــاو لــــم تصـــــو الــــي ذلــــك املســــتو  عـــــا  .(002)، وال ويــــت .(002)، فال ــــس أو الســ

 . عد تب لالاا لسياساف عامة لت ك و املرأة ني مجا ف البحة والتعليم والد و 0202وإو تجاوزف ذلك عا   0222

بــالرىم مــ  الصــعا  ال ــ  وافهــت وتوافــ  البلــداو ا  ليجيــة وبقيــة الــدوي ال اميــة نــي موافهــة فائحــة رورونــا  .0

، إ  أو التقريــر العرلــي للت  يــة الب ــرية ي ــ ض إلــي أو أىلــب الــدوي ا  ليجيــة قــد م لبــت بال عــو 0202-0222 ــالي 

ــــة   ـــــر  ــــالي معـــــد ف ت  يـ ــــت بالتـ ــــك و ققـ ـــ  ذلـ ــــة عــ ــــى التـــــداعياف ال اتجـ ـــو . ية م حوثـــــةعلـ فالبلـــــداو ا  ليجيـــــة، م ــ

بـــالرىم مــ  تـــداعياف فائحـــة  0202الســعوالفة وع ـــاو وال ويــت، قـــد  ققــت ت  يـــة   ــرية مرت عـــة فــدا فـــدا عــا  

فالبلـداو ا  ليجيــة معاملـت مــث فائحـة رورونـا  عقالنيــة،  يـ  فال ــس مـ ال أو السـعوالفة قــد ال ـت موســم . رورونـا

  (Arab Human Development Report 2022)  .ا ح  م عا لوقوة راررة صحية

ـــاو وال ويــــت قــــد ن حــــت نــــي تحقيــــ  ت  يــــة   ــــرية عاليــــة فــــدا فــــدا عــــا   .1 ـــعوالفة وع ـ ، 0202إو رــــو مــــ  السـ

فالت  يـــة الب ـــرية ا  ليجيـــة هـــي بحـــ  مع ـــشة ب ـــو . وبالتـــالي فقـــد  حقـــت براـــب البلـــداو املتقدمـــة نـــي اـــاا الســـياق

تةـضاوح مـا بـ و  0202تة قـد  ققـت ت  يـة   ـرية مرت عـة فـدا فـدا عـا  املقافقس،  ي  أو البلـداو ا  ليجيـة السـ

إو  راالة السياســية ونجــاح الت  يــة الب ــرية وت كــ و املــرأة نــي املجــا ف امل تل ــة،  ســي ا املجــال و .(. 022 –. 022)

                                                           
24

ترليون دوالر في عام  1.4يتبواء مجلس التعاون الخليجي الترتيب العالمي الثالث عشر حيث يصل الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية  - 

 في  15. س التعاون، ص، ولمعرفة الطابع التنافسي للبلدان الخليجية يمكن الرجوع الي المركز االحصائي لدول مجل2222

https://gccstat.org/images/gccstat/docman/publications/__2020.pdf 

https://gccstat.org/images/gccstat/docman/publications/__2020.pdf
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 ــــا نــــي اــــاا الصــــفي والتعليفــــ  و قتصــــاال ، قــــد مكــــ  البلــــداو ا  ليجيــــة الســــتة بــــأو ت ــــوو مــــ  أا ــــض البلــــداو نجا

 .السياق على مستو  العالم ا و

معتبض  ماراف العربية املتحدة م  أا ض البلداو ا  ليجية نجا ا ني مجاي الت  ية الب رية،  ي  وصو الليـو  .0

فالسياسة العامة ني  ماراف . وهي نسبة تياهي الك  ض م  البلداو املتقدمة ني ااا السياق.( 022)الت  ية فلالاا إلي 

ـــس    راالة السياســــية للت  ــــز اقلي يــــا وعامليــــا، وبالتــــالي فقــــد واــــعت ون ــــاف ب جــــاح  طــــ  عامــــة نــــي املجــــا ف معكـ

وطاملــا أو الت  يــة الب ــرية تقــو  علــى رالرــة ررــائش اامــة هــي  يــاة صــحية مدفــدة . البــحية والتعلي يــة و قتصــاالفة

نــي اــاه املجــا ف ال الرــة و ققــت  وانف ــار املعرفــة ومتوســ  ال ــو فــرال  مرت ــث، عليــ  فقــد تحســ   ــ و  مــاراف

 (Ossman, 2016أن ر . )بالتالي مستوياف مرت عة ي ار اللالاا بالب او اقلي يا والوليا

، وبالتـالي فـإو معـد ف الليـو الت  يـة الب ـرية تةـضاوح  (900.)لك  بقية البلداو ا  ليجية لم تتعد  عد سقف  .0

، وأعلــــى معــــدي أو مــــا  ققتــــ  الســــعوالفة نــــي اــــاا الســــياق  .(020)فلالاــــا مــــا بــــ و أالنــــى مســــتو  أو مــــا  ققتــــ  ال ويــــت 

ـــا  عـــــد .(. 000) ـــا ســـــيال س في ــ ـــة الب ـــــرية ( 2-1: أن ـــــر بيانـــــاف ا  ـــــدوي )فك ــ ـــض الت  يــ ــــ  ا حســـــالي ملت  ــ فـــــإو املتوسـ

 .، وبالتالي ف ك  القوي أو البلداو ا  ليجية قد  ققت معد ف قريبة م  ذلك.(000) 0202ا  ليجي بلغ عا  

أفيــا إلــي ارت ــاة متوســ  ع ــر ال ــرال،  يــ   ــ لت  مــاراف أعلــى معــدي ع ــر  0-0: انــاف ال ــ وا ــا م ــ ض بي .0

إو نجــاح بلــداو ا  لـي  العرلــي نـي املجــاي الصــفي (. سـ ة 00.0)، وع ــاو أالنـي متوســ  نــي اـاا الســياق (سـ ة 00.1)

 . والرعافة والتوعية البحية زاال م  متوس  ع ر ال رال    و م حوظ ني ااه الدوي 

 2 -0:  دوي ا 

 الت  ية الب رية ني البلداو ا  ليجية

دليل التنمية 

 البشرية

متوسط دخل 

 الفرد

متوسط سنوات 

 الدراسة

سنوات 

 الدراسة

متوسط 

 الدولة العمر

 قطر 79.3 12.6 10 87,134 0.855

 ال ويت 78,7 15.3 7.3 52,920 0.831

  ماراف 78.7 15.7 12.7 62,574 0.911

 البحري  78.8 16.3 11 39,497 0.875

 السعوالفة 76.9 16.1 11.3 46,112 0.875

 ع او 72.5 14.6 11.7 27,054 0.816

    Data Source: HDR, 2021-2022 
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  2-0: ال  و

 0202-0222تطور الت  ية الب رية ا  ليجية، 

 
       Data Source: HDR, 2012 and 2021-2022 

 0-0: ال  و

 0202ر والد و ال رال  ا  ليجي باآل ن ألدو راف ، متوس  الع  

 
      Data Source: HDR, 2021-2022 
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  1 -0: ال  و

 0202متوس  ال و ال رال ني البلداو ا  ليجية، 

 
   Data Source: HDR, 2021-2022 

أعلــى متوســ  ال ــو لل ــرال املتعلــ  ب توســ  ال ــو ال ــرال، فــيال س أو  2-0: أمــا لــو انتقل ــا الــي بيانــاف ا  ــدوي  .0

ويتجـاوز (. الف الو ر 00.0)وأو أالنى متوس  قد راو ني ع او ( الف الو ر 00.1)ني الس ة قد   و ني قطر 

إو ارت ـاة الـد و القـومي وعــد  (. الـف الو ر سـ ويا 00.011)متوسـ  ال ـو ال ـرال القطـر  ن  ـضه نـي سويســرا 

ا ا او ارت ـاة متوسـ  ال ـو . ال ورفااية ا حياة ني قطرالك افة الس انية ساا ا ني زياالة متوس  ال و ال ر 

مليـار  200ويتوقث أو فصو الد و القومي القطر  الي . ال رال فجعو قطر م  ا   أى   ع ر الوي ني العالم

  25.، ظمر الا  يع   زياالة متوس  ال و ال رال فلالاا0200الو ر ني عا  

ـــ  أقـــــو البلـــــداو ا  ليجيــــة ال ـــــال،  يـــــ  فصـــــو .0 ـــض ع ـــــاو مــ ـــا إلـــــي  معتبـ ـــو ال ـــــرال فلالاــ ـــف الو ر  00)متوســـــ  ال ـ الــ

إو  م انيـــــاف املحـــــدوالة . ، ن ـــــرا ملحدوالفـــــة موارالاـــــا الطبيعيـــــة والب ـــــرية مقارنـــــة ببقيـــــة الوي امل طقـــــة(ســـــ ويا

لع او أرر ع وما على ت  يا سياساملالاا البحية ظمر الـا  قلـخ مـ  متوسـ  ع ـر ال ـرال فلالاـا  يـ  لـم فتعـد 

لكـ  عـدال السـ او ى ـض (. مليـوو نسـ ة 0.0) ـوالي  0202ع ـاو  ف ـالي عـا   ووصو عدال سـ او(. عاما 00.0)

 ، ظمر %10الع اني و فصو إلي 

إذا فالك افـــة الســـ انية وشـــح (. مليـــوو نســـ ة 0.012)الـــا  يع ـــ  أو عـــدال الســـ او لـــم فتجـــاوز رالرـــة مليـــوو أو 

نا يــة، وتــدني ال ــو ومتوســ  ع ــر املـوارال الع انيــة قلــو مــ  فــرا  ن ــاق  ســ اب علــى الرعافــة البــحية مــ  

ـــية . ال ـــــرال مقارنـــــة ببقيـــــة البلـــــداو ا  ليجيـــــة مـــــ  نا يـــــة أ ـــــر   ـــاو تفب ـــــ   طـــــة   ســ ( 0200-0202)لكـــــ  ع ــ

 ,Omanأن ـر .)للت لـب علـى م ـ لة ت ويـث مصـاالر الـد و والت لـب علـى الع ـش بقصـد الرفـث مـ  رفاايـة ال ـرال

2021) 

الع ـري  وإ الاـا أابـض مصـدر للـ    نـي إطـار م   ـة ظوبـك، بالرىم م  أو السعوالفة تت تث  عيـوية مج وعـة  .0

إ  أ الاا معتبض أابض بلد  ليجي م   ي  الك افة الس انية ظمر الا  قلخ م  ترتيبالاـا نـي مجـالي متوسـ  ال ـو 

ــــى  ــ ـــــرال الــ ـــــ ة 00.220)ال ـــ ــ ــــي السـ ــ ـــــر ( الو ر نــ ــــ  الع ـــ ــ ـــــا 00.0)ومتوســ ـــ و(. عامـــ ــ ـــــاف ال ـــ ــ ــــي أو  0-0: إو بيانـ ــ ـــ ض الــ ــ م ـــ

                                                           
، 5ابريل )ال رب  الج    ." العربي الجديد. اليمليار دوالر العام الح 172توقعات بارتفاع الناتج المحلي في قطر إلى : أنظر في هذا الشأن_  25

 في الرابط التالي (. 2222
-%84%D9%88%D8%BA%D8%A8%D8%A8%D9-https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA

-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC

-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-172-%D9%82%D8%B7%D8%B1

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85 

 عمان
 السعودية

 البحرين
 االمارات

 الكويت
 قطر

28,7 30,9 
42,4 46,5 47,4 

57,2 

https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-172-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-172-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-172-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-172-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A
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. لـت الةضتقـب ا  ـامس نــي متوسـ  ع ـر ال ـرال، والةضتقـب الرا ــث نـي متوسـ  ال ـو ال ـرال الســ و  السـعوالفة ا ت

ل ــــي توااــــب الت ي ــــضاف املتال قــــة نــــي مجــــا ف الت  يــــة الب ــــرية امل تل ــــة،  0212ولقــــد تب ــــت الســــعوالفة ر يــــة 

 .0222نة لي مقار  0202وعلي  فقد  ققت نقلة نوعية ني مجا ف البحة والتعليم ومتوس  ال و ال رال ني 

 

 

 خاتمة الفصل الثاني
معتبض الت  ية الب رية ادفا اسـف  مسـ ى الـي تحقيقـة البلـداو ا  ليجيـة وى ضاـا مـ  الـدوي ال اميـة واملتقدمـة 

وم ـــ ض  البيـــاف نـــي اـــاا الســـياق الـــي  ســـتع ا ف امل تل ـــة مل هـــو  الت  يـــة   ـــ و عـــا ،  يـــ  فال ـــس . علـــى  ـــد ســـواب

ــــوة ـــــاف املواـــ ـــت دا  أالبيـ ــ ــــة  اسـ ـــــرية، والت  يـــ ــــة الب ـ ـــــاالفة، والت  يــ ـــــة  قتصــ ـــاال ، والت  يـ ــ ــــو  قتصـ ـــــو ال  ـــ ـــاايم م ـ ــ مل ـ

ومعكـــس اـــاه امل ـــاايم ع ومـــا تطـــور أالبيـــاف  قتصـــاال السياســـ   م ـــا القـــد ، وبالتـــالي فـــإو م هـــو  الت  يـــة .  نســـانية

 .لع ري الب رية و نسانية يعتبض   دث و ا ض است دما م ا العقد    ض م  القرو ا

ولقد تم التعرر مل اايم الت  ية ني املبح   وي مـ  اـاا ال صـو  يـ      ـا  سـت داماف امل تل ـة لهـا 

ويفســم م هــو  الت  يــة الب ــرية ع ومــا باجفرائيــة  يــ  ف كــ  قيــان مت  ــضاف ع ــر  نســاو . نــي إطــار أالبيــاف املواــوة

وبـالرىم مـ  أو البلــداو . تـ  الـدوي ا  ليجيـة نـي اـاه املجـا فومسـتو  التعلـيم والـد و وبالتـالي ف كـ  مقارنـة مـا  قق

املتقدمة تت ـوق علـى البلـداو ال اميـة نـي مجـا ف البـحة والتعلـيم ومتوسـ  ال ـو ال ـرال، إ  أو بيانـاف تقـارير الت  يـة 

متوســـ  ال ـــو فقـــد     ــا أو . الب ــرية م ـــ ض الــي او البلـــداو ا  ليجيــة معتبـــض نــدا مل ـــو اــاه الـــدوي نــي  عـــن ا حــا ف

 .ال رال ني قطر ف وق ن  ضه ني البلداو املتقدمة ب ا ني ذلك الدوي ال    ققت أعلى مستوياف الت  ية الب رية

ا ا     ا ني املبح  ال اني م  ااا ال صو أو انجازاف البلـداو ا  ليجيـة نـي مجـا ف الت  يـة الب ـرية قـد 

فالبلــداو ا  ليجيــة (. 0222)قــد  وي مــ  ظل يــة ا  دفــدة مقارنــة بيالاافــة الع 0202-0202تحســ ت   ــ و م حــوظ نــي 

، فــإو  مــاراف .(022)الســتة تصــ ف  ســب تقريــر الت  يــة الب ــرية    ــض بأنــ  بق  ــا معــدف   ــس بلــداو ميالاــا ســقف 

 . واو معدي فياهي  مم املتقدمة.( 022)العربية املتحدة قد وصلت الي سقف 

الب ـرية م ـ ض إلـي أو البلـداو ا  ليجيـة قـد انتقلـت مـ  تصـ يف البلـداو ال ـ   م ا سب ، أو تقـارير الت  يـةفتضح 

فبــــالرىم مــــ  .(. 022) ققــــت ت  يــــة   ــــرية مرت عــــة إلــــي مرت عــــة فــــدا فــــدا ،  يــــ  فتعــــد  الليــــو الت  يــــة فلالاــــا ســــقف 

ي بأ الاا معتبض مع شة ت اوف مستوياف الت  ية الب رية ب و البلداو ا  ليجية، م و ع او وإلاماراف ، إ  أن  ف ك  القو 

 . ت  وية ني القرو الوا د والع روو
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 ل الثالثــــــــــالفص
 تأثير التنمية البشرية على فجوة الجندر الخليجية

The Impact of Human Development on the Gulf 
Gender Gap 
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 تمهيد
ـــ ـــض اليـــــو  أفيــ و  ـــــا  م ــــا رانـــــت عليـــــ  أواـــــاعها عقــــب  صـــــولها علـــــى اســـــتقاللها    ــــك أو املـــــرأة ا  ليجيـــــة معتبـ

فبيانـاف اـاا الكتـا  أو ـحت بجـالب إلانجـازاف امل حوثـة ال ـ   ققتالاـا . السياس   ني ال صف ظ  ض م  القرو الع ري 

معتبـــض  ا ـــا أو البلـــداو ا  ليجيـــة. البلـــداو ا  ليجيـــة نـــي إطـــار ع ليـــة ت كـــ و املـــرأة  اصـــة نـــي مجـــالي البـــحة، والتعلـــيم

أفيو  ا  اليو  م ا رانت علي  ني املا   ، ني مجاي املساواة ب و املرأة والرفو ني مجالي البـحة والتعلـيم،  يـ  تـم 

إذو، فالـــدوي ا  ليجيـــة معتبـــض اليـــو  أفيـــو  ـــاي مقارنـــة ب  ـــاط  ف رافيـــة . تقلـــيخ اـــوة نـــوة ا   ـــدر   ـــ و م حـــوظ

ة مــا  عــد  ســتقالي السياســ    ــالي عقــد  ا   ســي ياف والســتق ياف أ ــر  نــي مجــالي الت كــ و واملســاواة، مقارنــة ب ةــض 

 .م  القرو الع ري 

وا ــا اتضــح ل ــا نــي اــاا الســياق فــاو أاــدان ظل يــة لامــم املتحــدة لــم تتحقــ  بال امــو نــي العدفــد مــ  الوي عامل ــا 

ـــحة ظمومــــة، والتعلـــــيم، ومتوســـــ  ال ـــي مجـــــا ف صــ ـــو ال ـــــرال، وتـــــدني املعاصــــر،  يـــــ  فال ـــــس اســــت رار وفـــــوال فجـــــوة نـ  ـ

صـــحي  أو البلـــداو املتقدمـــة لـــم تقلـــخ بال امـــو اـــوة نـــوة ا  ـــ س،  اصـــة في ـــا . معـــد ف امل ـــاراة السياســـية لل ـــرأة

فتعلــ  باملســاواة السياســية و قتصــاالفة بــ و ا   ســ و، لكيالاــا قلصــت إلــى  ــد اب ــض تلــك ال جــوة املتعلقــة باملســاواة بــ و 

 .لتعليف املرأة والرفو ني املجال و الصفي وا

  يسع ا ني اـاا ال صـو ا  تـامي إ  الت ويـ  عـ  اـرورة وفـوال الراسـاف فدفـة لتقيـيم أواـاة املـرأة العربيـة و 

ويعكس ااا الكتا  محاولة مبدئيـة لوصـف وتحليـو فجـوة ا   ـدر ا  ليجيـة وع ليـة . وا  ليجية ني املجا ف امل تل ة

ولقد تم ارفاب مواوة .  عاال البي ية املحيطة بالبلداو ا  ليجيةت كييالاا ني إطار مقارو فأ ا ني ا حسباو ال رون وظ

تحدفــد العالقــة بــ و مت  ــض  الت  يــة الب ـــرية وفجــوة ا   ــدر إلــى اــاا ال صــو ظ  ـــض   ــ  تت ــوو الصــورة ال املــة عـــ  

 و ظوي إذو،  عــــد وصــــف وتحليــــو رــــو مــــ  فجــــوة ا   ــــدر والت  يــــة الب ــــر  لل ــــرأة العربيــــة نــــي إطــــار ال صــــل. املواــــوة

وال ـــاني، فـــإو ا حافـــة تبـــدو م حـــة نـــي إطـــار ال صـــو ال الـــ  وظ  ـــض مـــ  اـــاا الكتـــا  لقيـــان قـــوة العالقـــة بـــ و الت  يـــة 

الب ـــرية للبلـــداو ا  ليجيـــة مـــ  نا يـــة، وفجـــوة ا   ـــدر مـــ  نا يـــة أ ـــر ، وذلـــك بقصـــد التعـــرن علـــى الواقـــث املعـــاش 

قتصـــاال والسياســـة، وعليـــ  فإنـــ  ســـقتم التعـــرر نـــي اـــاا ال صـــو لل ـــرأة ا  ليجيـــة نـــي مجـــا ف البـــحة، والتعلـــيم، و 

 :ملبح  و رئقسي و

 مستو  التحليو الكلي: عالقة فجوة ا   در بالت  ية الب رية ا  ليجية 

 مستو  التحليو ا  شئي: عالقة فجوة ا   در بالت  ية الب رية ا  ليجية 
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 تمهيد

ظوي، وتقــارير الليــو الت  يــة الب ــرية نــي  ل صــوإو التحليــو   صــائي لبيانــاف تقــارير فجــوة ا   ــدر نــي إطــار ا

 اني قد اقتصر على وصف وتحليو ااه البياناف ني إطار مقارو أمك  التعـرن فيـ  علـى مـد  مـا تحقـ  إطار ال صو ال

. للبلــداو ا  ليجيــة نــي املجــا ف امل تل ــة لل ســاواة بــ و املــرأة والرفــو، إلــى فانــب إلانجــازاف نــي مجــالي الت  يــة الب ــرية

علـى ( أ  الت  يـة الب ـرية)قيان تأر ض املت  ض املسـتقو لك  محور الةضا ز ني ااا املبح  م  ال صو ال ال  سقت  و ني 

فك ـــا     ـــا نـــي مقدمـــة الكتـــا ، فإنـــ  قـــد تـــم (. أ  عـــد  مســـاواة ا  ونســـة أو فجـــوة ا   ـــدر ا  ليجيـــة)املت  ـــض التـــا ث 

تطـــوير فراـــقت و رئقســـقت و أ ـــداا ا أساســـية تتوقـــث وفـــوال عالقـــة ســـببية قويـــة والالـــة ا صـــائيا بـــ و مت  ـــض  الكتـــا ، 

 26.ظ ر  ص رية   تتوقث ذلكو

ويال ـس نــي اــاا السـياق أو البلــداو ا  ليجيــة قـد انيــ ت لالت اقيــة الدوليـة جل ــاب ف يــث ا ـ اي الت ي ــز اــد 

ولكـــ  باســت  اب الســـعوالفة فــإو بقيـــة الــدوي ا  ليجيـــة لــم تصـــدق ( 0، 2أن ـــر م حقــي الكتـــا  رقفــ  .)2000املــرأة لعــا  

ا ـــا فال ـــس أو البلـــداو ا  ليجيـــة قـــد انيـــ ت الـــي ات اقيـــة املـــرأة متـــا رة نســـبيا . 0202علـــى اـــاه  ت اقيـــة مـــث  لـــوي 

ف  ال بق  ا اني ت مصر لالت اقية الدولية جل اب ف يث ا  اي الت ي ز اد املرأة . مقارنة ببقية الدوي العربية ظ ر  

د اني ت أو صـدقت علـى  ت اقيـة ، فال س أو ال ويت، والسعوالفة والبحري ، و ماراف، وع او، وقطر ق2002عا  

 .The Arab Gender Gap Report 2020, p. )علـى التـوالي 0220، و 0220، 0220، 0220، 0222، 2000نـي السـ واف 

20 ) 

وســـقتم الةضا ـــز نـــي اـــاا ا  ـــشب مـــ  الدراســـة علـــى قيـــان تـــأر ض مت  ـــض الت  يـــة الب ـــرية علـــى ال جـــوة ا   دريـــة نـــي 

فبعـــد . ”SPSS“املعروفـــة لـــي ي مـــ   ـــالي تق يـــاف ا حشمـــة   صـــائية للعلـــو   فت اعيـــة بلـــداو مجلـــس التعـــاوو ا  ليجـــ

اال ــــاي البيانــــاف ذاف العالقــــة ب جــــوة ا   ــــدر والت  يــــة الب ــــرية ا  ليجيــــة فإنــــ  ف كــــ    ــــارة الــــي مج وعــــة املحــــاور 

 : آلاتية

 املتوسطاف ا حسابية و نحرافاف املعيارية لبياناف الدراسة 

    رتباط ب و مت  ضاف الدراسةعالقاف 

 عالقة  نحدار والت ب  بال جوة ا   درية ا  ليجية م   الي مت  ض الت  ية الب رية 

  املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية للبيانات

إلـــى املتوســـطاف ا حســـابية و نحرافـــاف املعياريـــة ملت  ـــض  الت  يـــة الب ـــرية وفجـــوة  2-1: م ـــ ض بيانـــاف ا  ـــدوي 

   در ا  ليجية،   ي  فال س ني ااا السياق م ال أو أقو معدي لل توس  ا حسـالي قـد  ـ و نـي إطـار مت  ـض الليـو ا

ـــ و  ـــ و ا   ســ ، وأو أعلـــــى نســـــبة قـــــد  ــــ لت بـــــدوراا نـــــي إطـــــار مت  ـــــض الليـــــو الت  يـــــة الب ـــــرية .(02022)عــــد  املســـــاواة بــ

ب و ا   س و ني البلداو ا  ليجية الستة معتبض ع وما  املساوة عد إو قي ة املتوس  ا حسالي ملت  ض الليو .(. 00002)

                                                           
26

وبالتالي يفترض أن ( 31: 4119خشيم، )يسبق التغيير في المتغير التابع،  السببية، أن التغيير في المتغير المستقلإن المقصود هنا بالعالقة  - 
تم ادخال بيانات  عليه، فقد. البلدان الخليجيةتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في  عملية التنمية البشرية سيؤدي إلى نجاح تمكين المرأة في إطار

 لمستقلا على اعتبار أن المتغير 4140، وبيانات فجوة الجندر لعام 4141التنمية البشرية وتمكين المرأة وفقا لبيانات تقرير التنمية البشرية لعام 
اب يتبنى التصميم بعالقة وطالما أن هذا الكت(. 4140فجوة الجندر في عام )أي تغيير مفترض للمتغير التابع  سبق حدوته( التنمية البشرية)

الكتاب أوال، وتحديد العالقة السببية عن طريق اختبار قوة واتجاه  سيتم اختبار العالقة بين متغيري ، عليه فإنه”Correlation Designاالرتباط 
اط  وشروط العالقة السببية يمكن الرجوع ثانيا، ولمعرفة المزيد عن التصميم بعالقة االرتب الجندر ومتغير التنمية البشريةالعالقة بين متغير فجوة 

 ( 92-90، 013-011: 4119خشيم، : )للمؤلف
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 م حوثـــة، ظمـــر الـــا  يع ـــ  أو البلـــداو الســـتة مجت عـــة مازالـــت  عيـــدة عـــ  ع ليـــة املســـاواة ا   دريـــة فلالاـــا ب ـــا معدلـــ 

02.0% . 

اــاه ا ـا ي ـ ض املتوسـ  ا حســالي ملت  ـض الليـو الت  يـة الب ــرية للبلـداو ا  ليجيـة السـتة أفيــا إلـى مـا  ققتـ  

معكــس ع ومــا ت  يــة .( 000)الــدوي مجت عــة نــي مجــاي الت  يــة الب ــرية،  يــ  ف كــ  القــوي نــي اــاا الســياق بــأو قي ــة 

 27.(.022)  ـــرية عاليـــة فـــدا فـــدا علـــى اعتبـــار أو رـــو اـــاه البلـــداو قـــد  ققـــت بال عـــو ت  يـــة   ـــرية تشيـــد قي هـــا عـــ  

ـــــيم  نح 2-1: ويال ــــــــس أفيــــــــا علــــــــى بيانــــــــاف ا  ــــــــدوي  ــ ــــ ر قـ ــ ـــــا صــ ــ رافــــــــاف املعياريــــــــة ملت  ــــــــضاف الليــــــــو فجــــــــوة ا   ــــــــدر أفيـ

ـــة الب ــــــرية (094934.2) ، عليــــــ  ف كـــــ  القــــــوي أو مــــــا  ققتـــــ  اــــــاه الــــــدوي ا  ليجيـــــة الســــــتة نــــــي  0323712.)، والت  يــ

 . مجا ف ا   در والت  ية الب رية معتبض متقاربة

 2-1: ا  دوي 

 املتوسطاف ا حسابية و نحرافاف املعيارية ملت  ض  الدراسة

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

G Ineq Index 2021 .21700 .094934 6 

HDI2021 .85450 .032371 6 

 

إذا، فال ـــس أو املتوســـطاف ا حســـابية و نحرافـــاف املعياريـــة تصـــف وتحلـــو ل ـــا مـــا تحقـــ  للبلـــداو ا  ليجيـــة 

توســطاف ا حســابية و نحرافــاف املعياريــة   ت بضنــا عــ  قــوة لكــ  امل. الســتة نــي مجــالي الت  يــة الب ــرية وفجــوة ا   ــدر

وتــأر ض الت  يــة الب ــرية علــى فجــوة ا   ــدر ا  ليجيــة ، وبالتــالي فإنــ  ســقتم التعــرر لقيــان قــوة العالقــة بــ و مت  ــضاف 

 .الدراسة ني املحور التالي

 عالقات الارتباط بين التنمية البشرية وفجوة الجندر الخليجية

، 0-1: يعــرن نــي م ه يــة البحــ  العلفــ  بالتصــ يم  عالقــة  رتبــاط قــد أســ ر عــ  تطــوير ا  ــدوي إو تب ــ  مــا 

ـــف،   ــــــيم، ) ـــأو لل  لـــ ــــي اــــــاا ال ـــ والــــــا  فقــــــقس عالقــــــة  رتبــــــاط بــــــ و الليــــــو عــــــد  مســــــاواة ( 222-220: 0220أن ــــــر نــ

ـــة الب ـــــرية ا  ليجيــــة ( GII)ا  ونســــة  ـــا إلــــى قـــــوة وطبيعـــــة  0-1: وم ـــــ ض بيانــــاف ا  ـــــدوي . 0202عـــــا  ( HDI)والت  يــ ع ومــ

 .العالقة ب و فجوة عد  املساواة ب و ا   س و م  نا ية، والت  ية الب رية ا  ليجية م  نا ية أ ر  

 0-1: ا  دوي 

 عالقة  رتباط ب و مت  ض  فجوة ا   در والت  ية الب رية ا  ليجية

Control Variables HDI2021 

G Ineq Index 

2021 Ext Interv 

-none-a HDI2021 Correlation 1.000 -.961- -.350- 

Significance (2-tailed) . .002 .496 

df 0 4 4 

                                                           
27

لمزيد لقد حققت كل من اإلمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين تنمية بشرية مرتفعة جدا جدا وذلك على غرار الدول المتقدمة، ولمعرفة ا - 
 .4140يمكن الرجوع إلي تقرير التنمية البشرية لعام 
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G Ineq Index 2021 Correlation -.961- 1.000 .365 

Significance (2-tailed) .002 . .476 

df 4 0 4 

Ext Interv Correlation -.350- .365 1.000 

Significance (2-tailed) .496 .476 . 

df 4 4 0 

Ext Interv HDI2021 Correlation 1.000 -.956-  

Significance (2-tailed) . .011  

df 0 3  

G Ineq Index 2021 Correlation -.956- 1.000  

Significance (2-tailed) .011 .  

df 3 0  

a. Cells contain zero-order (Pearson) correlations. 

عد   مت  ض الليو فجوةم  ض إلى وفوال عالقة ارتباط قوية وسالبة والالة إ صائيا ب و  0-1: إو بياناف ا  دوي 

إو بيانــاف اــاه الكتــا  م ــ ض الــي أو . مــ  نا يــة أ ــر   ”HDI“مــ  نا يــة، ومت  ــض الليــو الت  يــة الب ــرية  ”GII“املســاواة 

ا ــا فال ــس نـــي اــاا الســياق أفيــا، أو عالقـــة (. -.961)لالا ــا تصــو الــي مـــا معدلــ  عالقــة  رتبــاط بــ و املت  ــضف  امل ـــار ال

 رتباط ب و مت  ض فجوة عد  املسـاواة ومت  ـض الت  يـة الب ـرية معتبـض أفيـا عكسـية والالـة ا صـائيا،  يـ  أو مسـتو  

ي إطــار العلــو   فت اعيــة وهــي نســبة ال لــة تقــو عــ  املعــدي املتعــارن عليــ  ا صــائيا نــ( sig. 220)الد لــة لــم فتجــاوز 

   (0.005) والا  فصو الي

لكـ  رــو مــا ت بضنــا بـ  تق يــة عالقــة  رتبــاط السـال ة الــاار أو تقلــخ فجــوة ا   ـدر ا  ليجيــة قــد تــشام  مــث 

ـــا فال ـــــس أفيــــا علــــى عالقـــــة . ارت ــــاة مســــتوياف الت  يــــة الب ـــــرية فلالاــــا الوو أو نعــــرن ا الا ــــا الســـــبب وأ الا ــــا ال فيجــــة ا ـ

ـــا  رتبــــاط بــــ ـــا ســــالبة افيـ ـــ و ا   ســــ و نــــي (-.961) و املت  ــــضف  أ الاـ ، ظمــــر الــــا  يع ــــ  أو تقلــــيخ اــــوة عــــد  املســــاواة بـ

 .البلداو ا  ليجية قد تشام  مث زياف مستوياف الت  ية الب رية

 ، علي  ”Covariance Relationship”وإذا رانت عالقة  رتباط السال ة الاار   ت بضنا إ  ع  عالقاف اقةضاو 

نـــي  وف ــ    ت ك  ــا مــ  ا تبـــار مــد  مصــداقية العالقــة الســـببية أو الصــ رية ال ــ  م ــ ض إللالاـــا فراــي   الدراســة امل ــارت 

م  عدمها فتطلب اب  العالقة ب و مت  ـض  فجـوة ا   ـدر  الدالة ا صائيا إذا، فإو ا تبار العالقة السببية. املقدمة

 . ت  و ني التد و ا  ارجي ني ال  وو ا  ليجية أو أ  مت  ض   روالت  ية الب رية ا  ليجية ب ت  ض رال  قد ف

و  تبــــار مــــد  مصــــداقية ال راــــية ظساســــية ال ــــ  تتوقــــث وفــــوال عالقــــة ســــببية والالــــة ا صــــائيا بــــ و الت  يــــة 

فتطلب باالئ ذ  بدب است دا   0-1: الب رية وفجوة ا   در ا  ليجية ني البلداو الستة ال   تجسداا بياناف ا  دوي 

يال ــس نــي اــاا و . التــد و  ف  ــ  ا ت  ــض اــاب    ــ  ف كــ  القــوي بوفــوال عالقــة ارتبــاط فشئيــة أو  طيــة مــ  عــدمها

، م ـ ض إلـي وفـوال عالقـة قويـة ولكيالاـا 0 -1: السياق ع وما أو عالقة  رتبـاط ا  شئيـة امل ـار إللالاـا اسـ و بيانـاف ا  ـدوي 

نـــي  الـــة اـــب  العالقـــة ب ت  ـــض رالـــ  أ  واـــو .( 222) ة ا  ليجيـــةى ـــض الالـــة إ صـــائيا بـــ و اـــوة ا   ـــدر والت  يـــة الب ـــري

 الت  يــة الب ــرية وفجــوة عــد  املســاواة ا  ليجيــة نــي اــاه ا حالــةمت  ــض  با تصــار، إو العالقــة بــ و . التــد و ا  ــارجي
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لـــك ع ـــد ، وذ(-.002)معتبـــض الالـــة وقويـــة وســـالبة نـــي ن ـــس الوقـــت،  يـــ   ـــ لت عالقـــة  رتبـــاط بييالا ـــا قي ـــة تصـــو إلـــى 

 .علي  فإو ا حافة تباو م حة  فراب مشيد م  التحليو   صائي لبياناف الكتا (. 2.220)مستو  ال لة لم فتعد 

وللتعـــرن علـــى مـــد  ا ـــتالن بيانـــاف املســـاواة بـــ و املـــرأة والرفـــو ا  ليجيـــ و، عليـــ  فســـقتم  ســـتعانة بتق يـــة 

علــى الليــو عــد  مســاواة ا  ونســة الصــاالر عــ  ( يــو الت  يــة الب ــريةالل) نحــدار للتعــرن او  علــى تــأر ض املت  ــض املســتقو 

البضنام   ن ائي التا ث لامم املتحدة، وللتعرن رانيا على تأر ض الليو الت  ية على مت  ض فجوة ا   در ا  ليجية الصـاالر 

: أن ــر ا  ــدوي : )لتاليــةعـ  امل تــد   قتصــاال  العـالف ،  يــ  تــم اال ـاي بيانــاف التقــرري  وتـم ا حصــوي علــى ال تـائ  ا

 (2-1: ، وال  و1-1

ع دما تم اال ـاي بيانـاف الليـو فجـوة ا   ـدر العـالف ، ن ـرا بو تحقيـ  .( 220)  توفد عالقة ا صائية الالة  .2

البلداو ا  ليجية لت  ية   رية مرت عة صا ب  ارت اة نـي مسـتوياف فجـوة ا   ـدر  سـب البيانـاف الصـاالرة 

فك ـا     ـا سـابقا فــإو م  ـراف الليـو فجـوة ا   ـدر العـالف  معتبـض صــعبة . لف عـ  امل تـد   قتصـاال  العـا

التحقي      ني العدفد م  الدوي املتقدمة ال   لم تتولى فلالاا املرأة م اصب ت  يافة عليا رالو فـاف املتحـدة 

ا صــائيا، وبالتــالي  فالعالقــة بــ و املت  ــضف  التــا ث واملســتقو نــي اــاه ا حالــة لقســت  طيــة وى ــض الالــة. ظمريكيــة

 .سقتم قبوي ال راية الص رية ورفن ال راية  ساسية ني  الة بياناف الليو امل تد   قتصاال  العالف 

لك  اال اي بياناف تقرير الت  ية الب رية يعطي نتائ  م تل ة ن را مل طقية م  رات ، وبالتالي فإو م رفاف  .0

، وبالتالي ف ك  القوي .(220)ال عالقة  طية والالة ا صائيا التحليو   صائي ني ااه ا حالة ت اد على وفو 

أو تحقي  الت  ية الب رية ساام ني تقليخ فجوة عد  املساواة ب و املرأة والرفو ني بلداو مجلس التعـاوو 

 adjusted) ( R Square = .924)، ( R = .961)، (B = -2.819)م ـ ض الـي أو قـيم  1-1: فبياناف ا  دوي . ا  ليجي

R    Square = .905)  بـ و .( 220)والالـة ا صـائيا( -.002)ظمـر الـا  يع ـ  وفـوال عالقـة سـببية قويـة وسـالبة

إو قي ـــة مرلـــث  نحـــدار . مت  ـــض  الليـــو الت  يـــة الب ـــرية وعـــد  املســـاواة بـــ و ا   ســـ و نـــي البلـــداو ا  ليجيـــة

مــ  تقلــخ فجــوة % 02.0ســر ل ــا مع ــ  أو الليــو الت  يــة الب ــرية ف  (adjusted R Square = .905)املعــدي 

لكــ  ا ــاك مت  ــضاف مســتقلة أ ــر  ت ســر ل ــا أفيــا تأر ضاــا علــى عــد  مســاواة ا  ونســة نــي . ا   ــدر ا  ليجيــة

 .، وبالتالي ف   تحتا  الي مشيد م  البح %(0.0)البلداو ا  ليجية تصو نسبتالاا الي 

يجيـــة مـــث ا ـــتالن بيانـــاف اـــال مـــ  البضنـــام  إو ا ـــتالن تـــأر ض مت  ـــض الت  يـــة الب ـــرية علـــى فجـــوة ا   ـــدر ا  ل .1

ولكـ  ن ـرا مل طقيـة .  ن ائي لامم املتحدة وامل تد   قتصاال  العـالف  فتطلـب مشيـد مـ  الوصـف والتحليـو

ـــ و  ـــة الب ــــرية الصــــاالر عــــ  البضنــــام   ن ــــائي لامــــم املتحــــدة نــــي مجــــاي عــــد  املســــاواة بـ م  ــــراف الليــــو الت  يـ

 : تائ  بيانات  ن را لالعتباراف التاليةا   س و فإن  سقتم ظ ا ب

بق  ا يعتبض ال ري  الـا  يعـد بيانـاف تقريـر الليـو الت  يـة الب ـرية ف  ـو م   ـة الوليـة   وميـة تتـالف مـ   . أ

 بضاب م  ارفاب العالم، فإو امل تد  العالف  يعتبض م   ة ى ض   ومية تجسد عوملـة ال قافـة ال ربيـة عـ  

 ىـــ   وبق تالاـــا املحيطـــة، م ـــو املســـاواة السياســـية والقانونيـــة بـــ و ا   ســـ و طريـــ  الفســـوي  لقـــيم رقافـــة تت

 .  ن ال  ر ع   صوصية ال قافاف ظ ر  

إو م  ــراف املســاواة بــ و ا   ســ و وتوزيــث اوزاو عللالاــا ففســم  عــد  امل طقيــة وصــعوبة التطبيــ    ــ  نــي  .  

متباعــدة ع ــد مــا تــتم مقارنــة بيانــاف  العدفــد مــ  الــدوي املتقدمــة، وبالتــالي فــإو تريــب واوزاو الــدوي معتبــض 

 .الليو الت  ية الب رية بتقرير فجوة ا   در العالف 
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ف ك  التوفي  ب و بياناف التقريري  ع  طري  املتوس  ا حسالي ني ال قاط ذاف  ات ا  امل ـةضك، لكـ  .  

ـــار صـــــعب للبا ـــــ  ظمـــــر الـــــا  فتطلـــــب وفـــــوال بيانـــــاف مح ـــفبعاال  عـــــن امل  ـــــراف قـــــد فبـــــدو  يــ ـــةعلى اســ ليــ

 .مستو  البلداو املع ية بالدراسة

مــا رانــت ا  ليجيــة الســتة فتضــح م ــا ســب ، أو الت  يــة الب ــرية املرت عــة فــدا فــدا ال ــ   ققتالاــا البلــداو .  ال

لتتحق  لو  ت ك و املرأة ال   م  و نصف املجت ث ، وبالتالي فقد     ا مد   قوة العالقة ب و مت  ض  

عليــــ  ف كــــ  القــــوي بــــأو الت  يــــة . ا  ليجيــــة الســــتةاة بــــ و ا   ســــ و نــــي البلــــداو الت  يــــة الب ــــرية واملســــاو 

ـــ و املــــرأة والرفــــو نــــي  ـــا أعــــاله قــــد نــــت  عيالاــــا تقلــــيخ ل جــــوة عــــد  املســــاواة بـ الب ــــرية ا  ليجيــــة امل ــــار إللالاـ

 .البلداو ا  ليجية الستة،  سي ا ني مجا ف البحة والتعليم و قتصاال

 1-1: ا  دوي 

 ت  ية الب رية على عد  املساواة ب و ا   س وقيان تأر ض ال

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 .961a .924 .905 .029289 

a. Predictors: (Constant), HDI2021 

b. Dependent Variable: G Ineq Index 2021 

 الت  ية الب رية وعد  مساواة ا  ونسة مت  ض  العالقة ا  طية ب و  2-1: ال  و
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 تمهيد

اا ال صــــو وفـــوال عالقــــة الالــــة إ صــــائيا بـــ و املت  ــــض املســــتقو أو الت  يــــة لقـــد     ــــا نــــي املبحـــ  ظوي مــــ  اــــ

وطاملــا أو مسـتوياف الت  يــة الب ـرية واملســاواة بــ و . الب ـرية واملت  ــض التـا ث أو فجــوة عـد  املســاواة ا   دريــة ا  ليجيـة

 ث واملسـتقو علـى مسـتو  فشئـي ا   س و معتبض الي  د ما ى ض متطابقة، علي  فسقتم تحليو العالقـة بـ و املت  ـضف  التـا

فابالبيـــاف وبيانـــاف تقـــارير الت  يـــة الب ـــرية وفجـــوة ا   ـــدر م ـــ ض إلـــى وفـــوال عالقـــة  28.فبـــضز رـــو الولـــة  ليجيـــة علـــى  ـــدة

سـببية بــ و الــدوي املتقدمــة ال ــ   ققـت مســتوياف عاليــة مــ  الت  يــة الب ــرية مـ  نا يــة، واملســاواة بــ و املــرأة والرفــو 

، فإنــ  ســقتم ا تبــار رــو مــ  ال راــية ظساســية والصــ رية نــي إطــار البيانــاف املتعلقــة بالبلــداو عليــ . مــ  نا يــة أ ــر  

إلامـاراف العربيـة املتحـدة، والبحـري ، وقطـر، والسـعوالفة، : ا  ليجية ال    ققت ت  ية   رية مرت عـة فـدا فـدا، وهـي

 .وال ويت، وع او

  ليجيـة ال ـ   ققـت ت  يـة   ـرية مرت عـة فـدا فـدا إلـى ولقد تم بال عو إال اي البياناف املتعلقة بالبلـداو ا

ـــائيا ـــ  علــــى أالاب البلـــــداو . ا حاســــو  ل ــــي فــــتم تحليلهـــــا إ صـ ـــا ل حاســــو    تقتصـــــر فقـ ـــم اال الهـ ـــ  تـ ـــ  البيانــــاف ال ــ لكـ

وبالتـــالي 4 ا  ليجيـــة نـــي مجـــاي الت  يـــة الب ـــرية ، ولكيالاـــا ت تـــد بطبيعـــة ا حـــاي لف ـــ و البيانـــاف املتعلقـــة ب جـــوة ا   ـــدر

ف ك  م   ـالي اـاه البيانـاف مجت عـة قيـان قـوة العالقـة والتـأر ض بييالاـا،  سـي ا مـد  قـوة العالقـة والتـأر ض بـ و املت  ـض 

 .املستقو واملت  و ني الت  ية الب رية م  نا ية، واملت  ض التا ث واملتجسد ني فجوة ا   در م  نا ية أ ر  

 ــضاف الكتــا  الســال ة الــاار، عليــ  فقــد تــم ت  ــيخ نتــائ  وللتعــرن علــى مــد  قــوة العالقــة والتــأر ض بــ و مت  

 :ا حشمة   صائية للعلو   فت اعية ني محوري  فرعي و، هي

 ،املتوسطاف ا حسابية و نحرافاف املعيارية 

 ،قيان قوة واتجاه عالقة  رتباط ب و البلداو ا  ليجية 

 العالقة بين متغيرات الكتاب

سقتم الةضا ـز نـي اـاا املبحـ  مـ  ال صـو ال الـ  علـى العالقـة بـ و مت  ـض  فجـوة ا   ـدر والت  يـة الب ـرية نـي  

ـــار بيانــــاف  عليــــ  فقــــد تــــم اال ــــاي بيانــــاف رــــو مــــ  تقريــــر الت  يــــة . 0200-0202البلــــداو ا  ليجيــــة رــــو علــــى  ــــدة نــــي إطـ

وبق  ـــا م ـــ ض . داو ا  ليجيـــة نـــي املجـــال و املـــاروري الب ـــرية والليـــو فجـــوة ا   ـــدر بقصـــد التعـــرن علـــى مقارنـــة االاب البلـــ

م ــ ضاو  0-1، 0-1: الــي املتوســطاف ا حســابية و نحرافــاف املعياريــة، فال ــس أو بيانــاف ا  ــدول و 1-1: بيانــاف ا  ــدوي 

الــي عالقــاف  رتبــاط بــ و البلــداو ا  ليجيــة قبــو ولعــد اــب  العالقــة  يــ  فال ــس نــي اــاا الســياق ع ومــا مج وعــة 

 29:ال  اف التاليةامل

                                                           
بالرغم من أن مستوى التحليل الجزئي في إطار هذا المبحث من الفصل الثالث يركز على تأثير التنمية البشرية في كل دولة خليجية على  - 28

وص إن البحث عن بيانات بهذا الخص. حده، إال أنه يركز ايضا على اتجاهات االفراد نحو مشكلة المساواة بين المرأة والرجل على مستوى الدولة
 وتشير. أسفر عن وجود استطالع لتوجهات الرأي العام في كال من السعودية وقطر والكويت تجاه المساواة بين المواطنين سواء أكانوا نساء أو رجاال

المؤيدين أو %( 19)بقوة ( في السعودية)الصادر عن المركز العربي لالبحاث ودراسة السياسات أن نسبة المؤيدين  4144بيانات المؤشر العربي 
امتنع عن االجابة في هذا %( 3)لكن %(. 1)، وأن معدل المعارضين للمساواة لم تتعد %(31)لعملية المساواة تصل الي ما مجموعه %( 3)

 ، وفي الحالة الثانية%(98)الي ( قطر)وتتفوق قطر والكويت في نسبة المؤيدين للمساواة بين الجنسين، حيث تصل في الحالة األولى . السياق
وبالرغم من ارتفاع نسبة المؤيدين للمساواة في البلدان الخليجية الثالثة التي تتوفر عنها البيانات بشكل عام، %(. 90)لم يتعد هذا المعدل ( الكويت)

هم بقضايا اخرى لعلها إال أن هذه االرقام تعكس ايضا وجود رافضين او ال مبالين بقضية المساواة بين المواطنين نظرا لعدم قناعاتهم بذلك او انشغال
 (020: 4144، عربيمعرفة المزيد، أنظر المؤشر الول. )االهم من وجهات نظرهم

إلي جانب بيانات تقارير فجوة ( متغيري دليل التنمية البشرية ودليل عدم مساواة الجونسية)لقد تم ادخال بيانات كال من تقارير التنمية البشرية  - 29
بقصد التعرف على متوسط اداء كل بلد خليجي ( ل فجوة الجندر، والفجوات الصحية والتعليمية واالقتصادية والسياسيةمتغيرات دلي)الجندر العالمي 
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م ــــ ض إلـــــى املتوســـــطاف ا حســــابية و نحرافـــــاف املعياريـــــة للبلــــداو ا  ليجيـــــة،   يـــــ   1-1: إو بيانــــاف ا  ـــــدوي  .2

، وأو أعلـى نسـبة (.01000)فال س ني ااا السياق مـ ال أو أقـو معـدي لل توسـ  ا حسـالي قـد  ـ لت  ع ـاو 

ـــا (. .00022)قـــــد  ـــــ لتالاا  مــــــاراف العربيـــــة املتحـــــدة  ــــة وطاملـــ ـــضاف الت  يــ ــــطاف ا حســــــابية ملت  ــ أو قي ـــــة املتوسـ

ـــــد   ـــــدة وامل تـ ـــم املتحـ ــ ــــائي لامـ ــــام   ن ــ ـــ  البضنــ ــ ـــال مـ ــ ـــــاف اـ ــــس بيانـ ـــو معكــ ــ ـــــرأة والرفـ ـــ و املـ ــ ـــــاواة بـ ـــــرية واملسـ الب ـ

 قتصــاال  العـــالف ، عليــ  فـــاو البلـــداو ا  ليجيــة مجت عـــة مازالــت  عيـــدة عـــ  ع ليــة ت كـــ و املــرأة فلالاـــا ب ـــا 

 %. 10 -01معدل  

ي  ض املتوسط و ا حسابي و لدليو الت  ية الب رية وفجوة ا   در للبلـداو ا  ليجيـة السـتة أفيـا إلـى مـا ا ا  .0

 ققتــ   مــاراف وبقيــة البلــداو ا  ليجيــة نــي مجــالي الت  يــة الب ــرية واملســاواة ا   دريــة،  يــ  ف كــ  القــوي 

لـى اعتبـار أو ىالبيـة اـاه البلـداو معكس ع وما معـد ف عاليـة ع.( 00022-.01000)ني ااا السياق بأو قيم 

 30.(.022 –. 208قد  ققت ت  ية   رية  تةضاوح قي ها ما ب و 

أفيــا صــ ر قــيم  نحرافــاف املعياريــة ملت  ــضاف الدراســة  يــ  أو  1-1: ا ــا فال ــس أفيــا علــى بيانــاف ا  ــدوي  .1

 ، وأو ال ويت   لت بدوراا أعلى .( 0000) ماراف قد   لت االنى معدي 

املتوسطاف ا حسابية و نحرافاف املعيارية للبلداو ا  ليجية ني مجالي الت  ية الب رية واملساواة ب و  1-1: ا  دوي 

 0200-0202ا   س و، 

 Mean Std. Deviation N 

Oman .63829 .320360 7 

Kuwait .66071 .331394 7 

Bahrain .65829 .314385 7 

S Arabia .66757 .314145 7 

Qatar .65071 .329005 7 

UAE .74400 .229664 7 

Data Source: HDR, 2021-2022, and GGGI, 2021. 

 020-0202عالقاف  رتباط ب و البلداو ا  ليجية ني مجالي الت  ية الب رية وفجوة ا   در،  0-1: ا  دوي 

Control 

Variables     Oman Kuwait Bahrain S Arabia Qatar UAE 

-none-a Oman Correlation 1.000 .997 .999 .999 .998 .958 

   

Significance 

(2-tailed) . .000 .000 .000 .000 .001 

    df 0 5 5 5 5 5 

                                                                                                                                                                                     

وطالما أن مؤشرات كال من تقارير التنمية البشرية وفجوة الجندر العالمي تختلف عن بعضها البعض من حيث الشكل والمضمون، عليه . على حدة
 .ل عليها تعطينا فكرة عن متوسط انجارات البلدان الخليجية في هذا السياقفإن النتائج التي تم التحص

30
د يمكن لقد حققت كل من اإلمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين تنمية بشرية مرتفعة جدا وذلك على غرار الدول المتقدمة، ولمعرفة المزي - 

 .4140الرجوع إلى تقرير التنمية البشرية لعام 
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  Kuwait Correlation .997 1.000 .997 .998 .998 .940 

   

Significance 

(2-tailed) .000 . .000 .000 .000 .002 

    df 5 0 5 5 5 5 

  Bahrain Correlation .999 .997 1.000 1.000 .999 .957 

   

Significance 

(2-tailed) .000 .000 . .000 .000 .001 

    df 5 5 0 5 5 5 

  S Arabia Correlation .999 .998 1.000 1.000 1.000 .956 

   

Significance 

(2-tailed) .000 .000 .000 . .000 .001 

    df 5 5 5 0 5 5 

  Qatar Correlation .998 .998 .999 1.000 1.000 .957 

   

Significance 

(2-tailed) .000 .000 .000 .000 . .001 

    df 5 5 5 5 0 5 

  UAE Correlation .958 .940 .957 .956 .957 1.000 

   

Significance 

(2-tailed) .001 .002 .001 .001 .001 . 

   df 5 5 5 5 5 0 

Data Source: HDR, 2021-2022, and GGGI, 2021. 

 0-1: ا  دوي 

 عالقاف  رتباط ب و البلداو ا  ليجية ني مجالي الت  ية الب رية وفجوة ا   در  عد اب  العالقة بأالاب  ماراف

        

UAE Oman Correlation 1.000 .991 .990 .992 .981 

  Significance (2-

tailed) 

. .000 .000 .000 .001 

   df 0 4 4 4 4 

 Kuwait Correlation .991 1.000 .984 .995 .993 

  Significance (2-

tailed) 

.000 . .000 .000 .000 

   df 4 0 4 4 4 

 Bahrain Correlation .990 .984 1.000 .996 .990 

  Significance (2- .000 .000 . .000 .000 
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tailed) 

   df 4 4 0 4 4 

 S Arabia Correlation .992 .995 .996 1.000 .997 

  Significance (2-

tailed) 

.000 .000 .000 . .000 

   df 4 4 4 0 4 

 Qatar Correlation .981 .993 .990 .997 1.000 

  Significance (2-

tailed) 

.001 .000 .000 .000 . 

  df 4 4 4 4 0 

Data Source: HDR, 2021-2022, and GGGI, 2021. 

 عالقة الت  ية الب رية بال جوة ا   درية 0-1: ال  و

 
Data Source: HDR, 2021-2022, and GGGI, 2021. 

 

علي  ف ك  القوي أو ما  ققت  ااه الدوي الستة نـي مجـا ف ال جـوة ا   دريـة والت  يـة .(. 112100)معدي 

ان املعيـــار  ملت  ـــضاف الت  يـــة الب ـــرية وال جـــوة وطاملـــا أو قي ـــة  نحـــر . الب ـــرية معتبـــض متقاربـــة الـــي  ـــد اب ـــض

قــــد % ( 00)، عليــــ  ف كــــ  القــــوي بــــأو  ــــوالي رلثــــ  اــــاه الــــدوي (2)ا   دريــــة للبلــــداو الســــتة تشيــــد عــــ  وا ــــد 

 %.00.02إلى % 02.02قلصت اوة ا   در ما ب و 

للبلــــداو العربيــــة إذو، فال ــــس أو املتوســــطاف ا حســــابية و نحرافــــاف املعياريــــة تصــــف وتحلــــو ل ــــا مــــا تحقــــ   .0

 لك  املتوسطاف ا حسابية . ا  ليجية الستة ني مجا ف الت  ية الب رية وفجوة ا   در

و نحرافـــاف املعياريـــة   ت بضنـــا، ا ـــا     ـــا ســـابقا، عـــ  قـــوة وتـــأر ض العالقـــة بـــ و مت  ـــضاف الكتـــا ، وبالتـــالي 

 .ملستو  ا  شئيفإن  سقتم التعرر لقيان قوة العالقة ب و مت  ضاف الكتا  على ا

نــــي اطــــار بيانــــاف .( 220)الــــي وفــــوال عالقــــاف ا صــــائية الالــــة ع ــــد مســــتوياف اقــــو مــــ   0-1: ا ــــا ي ــــ ض ا  ــــدوي  .0

الصـــاالري  عـــ  البضنـــام   ن ـــائي  (GII) ، وعـــد  املســـاواة نـــي ا  ونســـة (HDI)بـــدليو الت  يـــة الب ـــرية : تتعلـــ 
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 قتصاال  العالف  ب ـا نـي ذلـك بياناتـ  عـ  فجـواف لامم املتحدة ، والليو فجوة ا   در الصاالر ع  امل تد  

إو العالقاف   صائية الدالة م  ض الـي م ـاب  البلـداو . ا   در التعلي ية والبحية و قتصاالفة والسياسية

ا  ليجية الي  د اب ض ني مجا ف الت  ية الب  ض ني مجا ف البحة والتعليم و قتصاال    و  اا وتـدني 

 .اة السياسية ب و ا   س و    و عا مستوياف املساو 

-1: إو تب   ما يعرن ني م ه ية البحـ  العلفـ  بالتصـ يم  عالقـة  رتبـاط قـد أسـ ر عـ  تطـوير ا  ـدوي إذو  .0

، والــــا  فقــــقس عالقــــة  رتبــــاط بــــ و البلــــداو ا  ليجيــــة الســــتة مــــ  نا يــــة، ومــــرة أ ــــر  عــــ  طريــــ  اــــب  0

. ت مســتوياف أعلــى نــي مجــالي الت  يــة الب ــرية واملســاواة ا   دريــةالعالقــة بييالاــا عــ  طريــ   مــاراف ال ــ   ققــ

ع ومـــا إلـــى قـــوة وطبيعـــة العالقـــة الدالـــة القويـــة واملوفبـــة بـــ و البلـــداو ا  ليجيـــة  0-1: وم ـــ ض بيانـــاف ا  ـــدوي 

 ( 0-1: أن ر بياناف ا  دوي . )الستة بدوو است  اب

، تتجسـد نـي أو ارت ـاة مسـتوياف الت  يـة 0-1: ا  ـدوي لك  رو ما ت بضنا ب  عالقـاف  رتبـاط نـي إطـار بيانـاف  .0

الب ـــرية نـــي البلـــداو ا  ليجيـــة الســـتة قـــد اقةـــضو بشيـــاالة  ســـيطة نـــي تحقيـــ  املســـاواة بـــ و املـــرأة والرفـــو  ـــالي 

ا ـــا فال ـــس أفيـــا علـــى عالقـــة  رتبـــاط بـــ و البلـــداو ا  ليجيـــة الســـتة أ الاـــا قويـــة وموفبـــة . 0200-0202عـــامي 

ـــا، ظمـــــر الـــــا   إذا . يع ـــــ  أو زيـــــاالة املســـــاواة بـــــ و ا   ســـــ و قـــــد تـــــشام  مـــــث زيـــــاالة نســـــبة الت  يـــــة الب ـــــريةافيــ

فعالقـاف  رتبــاط الســال ة الــاار   ت بضنــا إ  عــ  عالقــاف اقةـضاو   ت ك  ــا مــ  ا تبــار مــد  مصــداقية تــأر ض 

فاو ا تبار العالقة السببية وا ا اسل  ا القوي . الت  ية الب رية على املساواة ا   درية ني البلداو ا  ليجية

م  عدمها فتطلب اب  العالقة ب و البلداو ا  ليجية ع  طري   ماراف ال    ققت املستوياف ظعلى ب و 

م ـ ض إلـى العالقـة مـا بـ و الـدوي ا  ليجيـة نـي  0-1: الوي مجلس التعاوو ا  ليجي، وبالتـالي فـإو بيانـاف ا  ـدوي 

 . الة  ماراف ادولة اابطة

بياناف معكس عالقة  رتباط ا  شئية ب و البلداو ا  ليجة  عد اب  العالقة إلي  0-1: ياناف ا  دوي م  ض ب .0

-1: ويال س على بياناف ا  دوي . ع  طري  ا تيار  ماراف ا ت  ض ااب  ن را لس لها املت  ز ني ااا السياق

مـــ  نا يـــة، والت  يـــة الب ـــرية  ةع ومـــا وفـــوال عالقـــة قويـــة وموفبـــة والالـــة إ صـــائيا بـــ و البلـــداو ا  ليجيـــ 0

وتك ـ  قـوة عالقـة  رتبـاط ا  شئيـة بـ و البلـداو ا  ليجيـة ع ومـا نـي ارت ـاة . وفجوة ا   در م  نا يـة أ ـر  

ونـــي %( 00.0)نســـبة التبـــاف  ال ـــ  ف ســـراا املت  ـــض املســـتقو،  يـــ  تصـــو اـــاه ال ســـبة نـــي  الـــة الســـعوالفة إلـــى 

فالعالقـــاف الســـابقة .(. 222)وذلـــك ع ـــد مســـتو  ال لـــة   فشيـــد عـــ  %( 02.2)وع ـــاو %( 00.0) الــة البحـــري  

م  ض إلـى مـد  تقـار  انجـاف البلـداو ا  ليجيـة السـتة نـي مجـالي الت  يـة الب ـرية واملسـاواة بـ و املـرأة والرفـو 

 . سب بياناف الليو الت  ية الب رية وتقرير فجوة ا   در الصاالر ع  امل تد   قتصاال  العالف 

ما ت ت مال  ت  ني املبح  ظوي م  ااا ال صو، فإو العالقة ب و البلداو ا  ليجية ني مجالي وعلى عكس  .0

معتبــض قويــة وموفبــة وذاف ال لــة إ صــائية، ظمــر الــا  يع ــ  أو الت  يــة الب ــرية واملســاواة بــ و املــرأة والرفــو 

ني ع لية املساواة ب و املرأة والرفو ني زياالة ت ك و املرأة ا  ليجية ني ع لية الت  ية الب رية ف ت  ع   زياالة 

 . رو بلد م  ااه البلداو الستة

فتضــح م ــا ســب ، أو الت  يــة الب ــرية املرت عــة ال ــ   ققتالاــا البلــداو ا  ليجيــة الســتة مــا رانــت لتتحقــ  لــو   .22

د علـى وفـوال ف اـ 0-1: ت ك و املرأة ا  ليجية ني إطار ع لية الت  ية الب ـرية، وبالتـالي فقـد     ـا أو ال ـ و

ي ـ ض  0-1: ا ـا أو ال ـ و. عالقة ب و مت  ض  الت  ية الب رية وال جوة ا   درية ني البلداو ا  ليجية الستة

أفيــــا وفــــوال عالقــــة اقــــو  بــــ و البلــــداو ا  ليجيــــة وتــــأر ض الت  يــــة الب ــــرية علــــى اــــوة عــــد  املســــاواة ا   دريــــة 

-0202ليــــو فجـــوة ا   ــــدر العـــالف   ــــالي الســــ واف  ســـب بيانــــاف تقـــارير الت  يــــة الب ـــرية مقارنــــة ببيانـــاف ال
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فال ــــس أو ارت ــــاة مســــتوياف ( GII)فوفقــــا لل  ح ــــ  امل ــــت  مــــ  بيانــــاف الليــــو عــــد  مســــاواة ا  ونســــة . 0200

لكــ  عالقــة م ح ــ  الت  يــة الب ــرية . الت  يــة الب ــرية قــد نــت  ع ــ  تقلــيخ ال جــوة ا   دريــة   ــ و م حــوظ

، (GGGI) ــ  فجــوة ا   ــدر  ســب بيانــاف الليــو فجــوة ا   ــدر العــالف  لــم فصــا بالاا ان  ــار م حــوظ نــي م ح

 .وااه    الية تحتا  الي مشيد م  البح  والتحليو

 ققت ت  ية   ليجية قدإو التحليو   صائي لبياناف الكتا  ني إطار ااا ال صو،  ي  ض إلى أو البلداو ا 

فالت  يـة الب ـرية العاليـة مع ـ  ت كـ و أفيـو لل ـرأة . ة   ر    رية مرت عة ومعتبض أفيو  ا  م  بقية الدوي العربي

 . ي  تتوفر إلام انياف الالزمة لالك،  اصة ني املجال و الصفي والتعليف  و قتصاال 

إو بيانـــاف املبحـــ  ظوي مـــ  اـــاا ال صـــو قـــد ااـــدف علـــى انـــ  توفـــد عالقـــة إ صـــائية الالـــة بـــ و مت  ـــض الليـــو 

فبيانـــاف . مت  ـــض عـــد  مســـاواة ا  ونســـة نـــي البلـــداو ا  ليجيـــة الســـتة مـــ  نا يـــة أ ـــر  الت  يـــة الب ـــرية مـــ  نا يـــة، و 

املبح  ظوي م  ااا ال صـو تـرفن ال راـية الصـ رية وتقبـو بال راـية  ساسـية، ن ـرا لوفـوال عالقـة سـببية الالـة 

 .إ صائيا ب و مت  ض  الت  ية الب رية وفجوة ا   در ا  ليجية

قبـوي ال راـية ظساسـية نـي إطـار بيانـاف املبحـ  ظوي يع ـ  وفـوال عالقـة الالـة إو رفن ال راية الص رية و 

 :وقوية وموفبة ، وااا قد يعش  ع وما ملج وعة ظسبا  التالية

إو البلـداو ا  ليجيــة ال ــ   ققــت ت  يــة   ــرية مرت عــة أو مرت عـة فــدا، هــي ع ومــا الوي م تجــة ومصــدرة للــ     -2

إو . وبالتــالي فــإو إف ــالي ال لهــا القــومي ومتوســ  ال ــو ال ــرال فلالاــا يعتبــض مرت ــث وال ــاز أو ذاف قصــاالفاف ت افســية،

قــد ســاام بال عــو نــي زيــاالة إلان ــاق علــى القطاعــاف  "Petro Dollars"فــوائن مــا يعــرن نــي ظالبيــاف بــالبةضو الو ر 

وســـ  ع ــــر ال ــــرال، امل تل ـــة،  ســــي ا نـــي مجــــالي البـــحة والتعلــــيم، ظمـــر الــــا  ســـاام نــــي  الاافـــة املطــــان نـــي رفــــث مت

 .والقياب على ظمية، وت ك و املرأة  اصة ني مجالي البحة والتعليم وإلي  د ما ني  قتصاال والسياسة

بالرىم م  القواسـم امل ـةضاة بـ و البلـداو العربيـة ا  ليجيـة، وال ـ  مـ  أبرزاـا التـاري  امل ـةضك، والل ـة، والـدف ،  -0

  املال س أو  عيها يعتبض أا ض ان تا ا تجاه املرأة مقارنة ببقية البلداو واملص حة  قتصاالفة امل ةضاة، إ  أن  م

فا مــاراف معتبـض مــ ال اا ـض ان تا ــا تجـاه املـرأة، وبالتــالي فهـ  فف ــارا  نـي عيــوية ا  هـاز الف ــري ي  .العربيـة ظ ـر  

ية مقارنـة    ضاـا مـ  البلـداو م اص ة مـث الرفـو، وبالتـالي تفبـوبا  مـاراف م انـة اسـف  نـي مجـاي املسـاواة السياسـ

   .ظ ر  

إو املوروث  فت ا ي لل قافة العربية و سالمية يعكس ع لية معقدة تحتا  إلى وقت راني     توااـب وتتكيـف  -1

ف كـــرة املســاواة ا   دريـــة هــي فكـــرة مــ  نتـــا  ا حيــارة ال ربيـــة، . مــث الت ي ـــضاف املفســارعة نـــي إطــار عامل ـــا املعاصــر

ظ ـا بالاـا مـ  قبـو ا حيـاراف ظ ـر    فـتم مـ   ـالي فراـها عـ  طريـ  م سسـاف العوملـة الرسـ ية وبالتالي فإو 

وى ــض الرســـ ية، ولكيالاـــا تحتــا  بطبيعـــة ا حـــاي إلــى  ـــوار ووقـــت رـــانا ف كــ  مـــ   اللـــ  ت  ــ ة ظفيـــاي القاالمـــة علـــى 

 .اسفيعا  الت ي ضاف العاملية ني مجاي فجوة ا   در

او ــح ل ــا وفــوال عالقــة الالــة بــ و الليــو الت  يــة الب ــرية ا ت  ــض مســتقو، وفجــوة عــد   إذا رــاو التحليــو الكلــي قــد -0

املساواة ب و ا   س و ا ت  ض تا ث، فإو التحليو ا  شئي قد أ ار بدوره إلى م اب  البلداو الستة ني تحقي  ت  ية 

جـا ف البـحة والتعلـيم   ـرية مرت عـة مـ  نا يـة، وتحقيـ  مسـتوياف مقبولـة مـ  املسـاواة ا   دريـة  اصـة نـي م

 .و قتصاال م  نا ية أ ر  
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 خاتمة الفصل الثالث
م ــ ض بيانــاف الليــو الت  يــة الب ــرية إلــي أو البلــداو املتقدمــة قــد ت ك ــت مــ  ت كــ و املــرأة نــي مجــا ف الت  يــة 

ي اــاا ال صــو مــ  عليــ ، فــإو محــور الةضا ــز نــ. الب ــرية امل تل ــة ظمــر الــا  قلــخ مــ  اــوة ا   ــدر الــي مســتوياف عاليــة

الكتا  قد انصب على ا تبـار طبيعـة العالقـة بـ و الت  يـة الب ـرية املرت عـة ال ـ  تحققـت نـي البلـداو ا  ليجيـة السـتة 

ولقــد تــم ا تبــار طبيعــة العالقــة بــ و . مــ  نا يــة، وع ليــة عــد  املســاواة بــ و املــرأة والرفــو ا  ليجيــ و مــ  نا يــة ا ــر  

ا ــداا يعكــس مســتو  تحليــو الــي فتعامــو مــث الــدوي الســتة اكتلــة وا ــدة، وظ ــر  مت  ــض  الكتــا  ع ومــا نــي مبح ــ و

 . فجسد مستو  تحليو فش  فتعامو مث رو الولة  ليجية على  دة

إو التحليو الكلي ل جوة ال وة  فت ا ي قد أو ح أو البلداو ا  ليجية لم تحتو باليـرورة مرااـش متقدمـة 

ويال ـــس نـــي اـــاا الســـياق أو بيانـــاف الليـــو عـــد  مســـاواة ا  ونســـة . ت  يـــة الب ـــريةفـــدا علـــى ىـــرار ترتقباملالاـــا نـــي مجـــاي ال

الصاالر ع  البضنام   ن ائي لامم املتحدة يعطي البلداو ا  ليجية ع وما ترتقباف افيو ني مجاي املساواة ب و املرأة 

عوبة م  ــراف التقريــر    ــض، والرفــو مقارنــة بــدليو فجــوة ا   ــدر الصــاالر عــ  امل تــد   قتصــاال  العــالف  ن ــرا لصــ

عليـ ، فـإو الولـة رالو فـاف املتحـدة ا تلـت املراـش .  سي ا ع دما فتعل   مر بتولي املرأة مل اصب رئاسية عليا ني الدولـة

 . واو مراش قريب م  ترتقب  ماراف  سبب عد  تولي امرأة لرئاسة البالال( 12)

ـــضاف و   ـــالي التحليـــــو إلا صـــــائي ملت  ــ ـــ   ــ ـــح مــ الدراســـــة، واملتوســـــطاف ا حســـــابية، و نحرافـــــاف املعياريـــــة يتضــ

وعالقاف  رتباط للبلـداو ا  ليجيـة وفـوال عالقـة الالـة وقويـة بـ و مت  ـض  الت  يـة الب ـرية وع ليـة املسـاواة بـ و املـرأة 

لك  . م املتحدةوالرفو ني البلداو ا  ليجية وف  بياناف الليو عد  مساواة ا  ونسة الصاالر ع  البضنام   ن ائي لالم

العالقة ب و مت  ض  الت  ية الب رية وال جوة ا   درية ا  ليجية تشالاال امساعا ع دما فتعل   مر ببياناف الليو فجوة 

عليــــ ، فــــاو   ــــا نــــي ا حســــباو ت ــــاوف البيانــــاف فتطلــــب مشيــــد مــــ  . ا   ــــدر الصــــاالر عــــ  امل تــــد   قتصــــاال  العــــالف 

 .الدراسة والبح 
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إو وفـــوال بيانــــاف الوريــــة عــــ  الوي الوي مجلــــس التعــــاوو ا  ليجــــي شــــ ع   علــــى الكتابــــة نــــي اــــاا املواــــوة مــــ  

. م  ـــوري  م تل ـــ و فت ـــ الو نـــي البيانـــاف الصـــاالرة عـــ  البضنـــام   ن ـــائي لالمـــم املتحـــدة وامل تـــد   قتصـــاال  العـــالف 

والليو فجوة ا   در العالف  فصدراو بياناف س وية ع  العدفد مـ  الـدوي مـ  اـ يالاا ف و م  تقارير الت  ية الب رية 

وتبــــضز اا يــــة اــــاا الكتــــا  نــــي نــــدرة  البيــــاف عــــ  عالقــــة الت  يــــة الب ــــرية ب جــــوة ا   ــــدر . البلــــداو ا  ليجيــــة الســــتة

فلقـــد تـــم . نا يـــة ا ـــر  ا  ليجيـــة مـــ  نا يـــة، ومقارنـــة بيانـــاف م تل ـــة املصـــاالر عـــ  ال جـــوة ا   دريـــة ا  ليجيـــة مـــ  

التعرر ني إطار ااا الكتا  إلى وصف وتحليو ع لية املساواة ب و املرأة والرفو وذلك م   الي مقارنة بياناف تقارير 

املســـاواة بـــ و املـــرأة والرفـــو فجـــوة ا   ـــدر وتقـــارير الت  يـــة الب ـــرية مـــ   ـــالي التعـــرر ملحـــوري  رئقســـي و، وا ـــا عـــد  

 .وعد  املساواة ب و املرأة والرفو  سب تقارير الت  ية الب رية سب تقارير فجوة ا   در، 

إو تقـــارير فجـــوة ا   ـــدر م ـــ ض إلـــى ت ـــاوف الهـــوة ا   دريـــة لـــقس فقـــ  بـــ و الـــدوي ا  ليجيـــة واملتقدمـــة، ولكـــ  

علـيم، ت اد أفيا على ت اوف ما  ققت  الدوي ا و ني إطار ع لية املسـاواة بـ و املـرأة والرفـو نـي مجـا ف البـحة، والت

فك ــا     ــا ســابقا فــإو ا ــتالن ترتقــب فجــوة ا   ــدر ا  ليجيــة نــات  عــ  ا ــتالن م  ــراف . و قتصــاال، والسياســة

قيان فجوة عد  املساواة ب و املرأة والرفو م  فانب الليو الت  ية الب رية وتقرير فجوة ا   در العـالف  مـ  نا يـة، 

 .جاي السياس   و قتصاال  م  نا ية ا ر  وت اوف مستوياف الت  ية الب رية  سي ا ني امل

ولقــد أو ـــحت بيانـــاف اــاا الكتـــا  علـــى او البلـــداو ا  ليجيــة قـــد قلصـــت فجـــوة ا   ــدر نـــي املجـــاي الصـــفي، 

 يــ  فال ــس ارت ــاة متوســ  ع ــر املــرأة نــي اــاه البلــداو الســتة مقارنــة ب ــا رانــت عليــ   ــالي فةــضة مــا  عــد  ســتقالي 

ا ـا أو البلـداو ا  ليجيـة قـد  ققـت . ني العدفـد مـ  م ـاط  العـالم ال ـامي والعـالم ا ـو السياس  ، ومقارنة ب ا تحق 

تقدما مل وسا نـي مجـاي فجـوة ا   ـدر بقطـاة التعلـيم،  يـ  تقلصـت اـاه ال جـوة   ـ و م حـوظ فـدا  ـالي ظل يـة 

 .ا  دفدة

ة، مازالـــت معــاني مــ  فجـــوة لكــ  البلــداو ا  ليجيــة ومعهـــا بقيــة الــدوي ظ ــر ، ســـواب أرانــت ناميــة أو متقدمــ

، فـــإو مســـاا ة 0202فوفقـــا مل  ـــراف تقريـــر فجـــوة ا   ـــدر لعـــا  . م حوثـــة نـــي مجـــالي املســـاواة  قتصـــاالفة والسياســـية

ا ــا او تـولي املــرأة مل اصـب م ــريعية وت  يافــة . املـرأة ا  ليجيــة نـي ال  ــاطاف  قتصـاالفة والسياســية مازالــت محـدوالة

الرفو ني مع م البلداو العربية، ظمر الا  يع   است رار وفوال فجوة ل   ـدر نـي املجـال و وقيائية مازالت  كرا على 

لك   عن البلداو ا  ليجية تقد  ن وذفـا ناححـا  نـي مجـاي الت كـ و السياسـ   لل ـرأة نـي إطـار .  قتصاال  والسياس  

 .  عد املجلس الف ري ي م اص ةالسلطة الف ريعية  ي  تتقاسم املرأة  ماراتية زميلها الرفو ني عدال مقا

إذا فالبلــــداو املتقدمـــــة قـــــد  ققـــــت م ـــــا بدافـــــة ظل يـــــة ا  دفــــدة ت  يـــــة   ـــــرية مرت عـــــة فـــــدا فـــــدا ومســـــاواة 

م حوثــــة بــــ و املــــرأة والرفــــو نــــي مجــــا ف البــــحة والتعلــــيم و قتصــــاال والسياســــة، ظمــــر الــــا  يع ــــ  أو تيــــقي  الهــــوة 

وإذا رانـت البلـداو ا  ليجيـة قـد  ققـت ت  يـة   ـرية مرت عـة . ر الت  ية الب ـريةا   درية يعتبض نفيجة للت ك و ني إطا

، علي  فإو ااا الكتا  قد انطلـ  مـ  فراـية أساسـية م االاـا وفـوال عالقـة سـببية قويـة 0200- 0202فدا فدا عا  

يـة أو صـ رية تــرفن والالـة بـ و تقلــيخ فجـوة ا   ـدر ا  ليجيــة وارت ـاة مسـتوياف الت  يــة الب ـرية فلالاـا،  وأ ــر  عدم

 :وي ك  ني  الاافة  ات ة الكتا    ارة ع وما الى مج وعة ال تائ  التالية. وفوال م و ااه العالقة

م ــــ ض بيانــــاف اــــال مــــ  الليــــو الت  يــــة الب ــــرية الصــــاالر عــــ  البضنــــام   ن ــــائي لامــــم املتحــــدة والــــدليو العــــالف   .2

الي أو الدوي املتقدمة قد  ققت ت  ية   رية عاليـة ل جوة ا   در الصاالر ع  امل تد   قتصاال  العالف  

 .فدا فدا م  نا ية، ومستوياف عالية م  املساواة ب و املرأة والرفو م  نا ية أ ر  
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أو تحقي  املساواة ال املة ب و املرأة والرفو لم تتحق  بال امو     ني البلداو املتقدمة فدا،  ي      ا  .0

فقــ  % 0ويســرا ال ــ  ا تلــت املراــش ظوي نــي اــاا الســياق قــد بل ــت مــ ال مــ ال أو فجــوة ا   ــدر وصــلت نــي س

 .0202عا  

إو فجوة ا   در تشالاال امسـاعا رل ـا رـاو  ـ و الـدوي متـدني نـي مجـاي الت  يـة الب ـرية، وتيـقي  اـاه الهـوة  .1

 31.رل ا زاالف مستوياف الت  ية الب رية

معاني م  فجوة ف درية م حوثة،  اصة ني املجاي ( حدةباست  اب  ماراف العربية املت)إو البلداو ا  ليجية  .0

 .السياس  

إو الدوي ا  ليجية لد الاا  راالة السياسية والب ية التحتية الالزمة لتحقي  مستوياف أعلى ني مجاي املساواة  .0

 .ب و املرأة والرفو

الاا    و م حوظ فدا ني إو تحقي  املرأة ا  ليجية ملستوياف عالية م  التعليم لم ف ت  ع   باليرورة ت كيي .0

 .املجال و  قتصاال  والسياس  ، م اي ع او وال ويت

إو البلداو ا  ليجية قد  ققت مع شة ني مجاي الت  ية الب رية،  ي    لت البلـداو السـت   عيـاب نـي  .0

، وهـــي معـــد ف ت ـــوق .(022 -.022)مجلـــس التعـــاوو ا  ليجـــي ت  يـــة   ـــرية مرت عـــة فـــدا فـــدا تةـــضاوح مـــا بـــ و 

 .ن الدوي املتقدمة ع

إو عالقـة الت  يـة الب ــرية  ع ليـة املســاواة بـ و املــرأة والرفـو نــي الـدوي ا  ليجيــة معتبـض عالقــة سـببية،  يــ   .0

فال ــس أو بيانــاف اــاه الدراســة معكــس وفــوال عالقــة  طيــة م االاــا إو مت  ــض الت  يــة الب ــرية يســب  مت  ــض 

البـحة والتعلــيم زاال مــ  ان راطهــا نـي ســوق الع ــو والعــم فت كــ و املـرأة ا  ليجيــة نــي مجــا ف . فجـوة ا   ــدر

 .م  م اراتالاا السياسية

إو عالقة الت  ية الب رية ب جوة ا   در ا  ليجية معتبض عالقة الالة ا صائيا ا ا او متعـارن عليـ  نـي إطـار  .0

 .الص رية ، وهي عالقة تجعل ا نقبو بال راية  ساسية ونرفن ال راية.(220)أالبياف العلو   فت اعية 

إو العالقــــة بــــ و مت  ــــض  الدراســــة لقســــت فقــــ  ســــببية واللــــة، بــــو هــــي عالقــــة ســــالبة ظمــــر الــــي يع ــــ  أو زيــــاالة  .22

ـــي البلـــــداو  ـــو نــ ـــ و املـــــرأة والرفــ ـــقي  م حـــــوظ لعـــــد  املســـــاواة بـ ـــت  ع ــــ  تيــ ـــة الب ـــــرية نــ ـــو الت  يــ مســــتوياف الليــ

 .ا  ليجية

حة ال راـــية ظساســـية وتـــرفن القبـــوي بال راـــية فتضـــح مـــ  ال تـــائ  الســـال ة الـــاار أو اـــاه الدراســـة تقـــر ببـــ

ظمــر الــا  يع ــ  أو تحقيــ  مســتوياف أعلــى مــ  الت  يــة الب ــرية ســي ت  ع ــ  تيــقي  أابــض ل جــوة ا   ــدر  32الصــ رية،

                                                           
31

سبق القول، فقد تم ادخال وتحليل بيانات دليل فجوة الجندر الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي واتضح عدم وجود عالقة دالة بين  كما - 
ي وف. الناميةالخليجية وغيرها من البلدان المتقدمة و متغيري التنمية البشرية وفجوة الجندر نتيجة لصعوبة مؤشرات المنتدى العالمي بالنسبة للدول 

ا عند محاولة ثانية تم اخذ متوسط دليل فجوة الجندر من بيانات تقريري التنمية البشرية وفجوة الجندر وتم الحصول على نتائج غير دالة احصائي
مشكلة مطروحة إن اتساع فجوة الجندر الخليجية وفق بيانات المنتدى العالمي وتقلصها بالنسبة لبيانات تقارير التنمية البشرية تعتبر .( 119)مستوى 

 .لمزيد من البحث
32

، فيجب تعديل مستوى الداللة  ، وذلك عن طريق رفض الفرضية الصفرية وهي صحيحة لكي نقلل من الوقوع في الخطاء من النوع األول  - 
عليه فإن مستوى . ةليجيالتنمية البشرية وفجوة الجندر الخ، وهي في هذه الحالة متغيري  مقسوما على عدد معامالت االرتباط( 1. 11) ليصبح 

تشير إلي أن الدراسة ويالحظ في هذا السياق أن بيانات (. 1. 141)الداللة الذي يجنبنا الوقوع في الخطاء من النوع األول ال يتعد في هذه الحالة 
، وهو مستوى يقل عموما عن (1. 114) تعتبر مقبولة عند مستوى داللة الخليجية الستةبدليل فجوة الجندر في البلدان  التنمية البشريةعالقة دليل 
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لك  تحقي  مستوياف راملة للت  ية الب رية قد يست ر ل ةضة طويلة، وبالتالي فإو تقلـيخ . ا  ليجية والعكس صحي 

ر ســقتحق  افــال بال ســبة للبلــداو ا  ليجيــة ظا ــض تقــدما، وســيعكس مســتوياف تدريجيــة بال ســبة للــدوي فجــوة ا   ــد

 .ا  ليجية ظقو  الا ني مجاي الت  ية الب رية

إو رفــن ال راــية الصــ رية وقبــوي ال راــية ظساســية يع ــ  وفــوال عالقــة الالــة نــي اــاه ا حالــة، واــاا قــد يعــش  

يــة معتبــض الو  م تجــة ومصــدرة للــ    وذاف اقتصــاالفاف ت افســية ، وبالتــالي فــإو إف ــالي او البلــداو ا  ليج ع ومــا الــي

 "Petro Dollars"إو فـوائن مـا يعـرن نـي ظالبيـاف بـالبةضو الو ر . ال لهـا القـومي ومتوسـ  ال ـو ال ـرال فلالاـا يعتبـض مرت ـث

البـحة والتعلـيم ، ظمـر الـا  سـاام نـي قد ساام بال عو ني زياالة إلان ـاق علـى القطاعـاف امل تل ـة،  سـي ا نـي مجـالي 

 الاافـــة املطـــان نــــي رفـــث متوســــ  ع ـــر ال ـــرال ، والقيــــاب علـــى ظميــــة ، وت كـــ و املـــرأة  اصــــة نـــي مجــــالي البـــحة والتعلــــيم 

 .و قتصاال وإلي  د ما ني املجاي السياس  

ى وقــــت رــــاني   ــــ  ا ــــا أو املــــوروث  فت ــــا ي لل قافــــة  ســــالمية وا  ليجيــــة يعكــــس ع ليــــة معقــــدة تحتــــا  إلــــ

إو مبدأ املساواة ا   درية هي فكرة م  نتا  ا حيارة . توااب وتتكيف مث الت ي ضاف املفسارعة ني إطار عامل ا املعاصر

ال ربيــــة، وبالتــــالي فــــإو ظ ــــا بالاــــا مــــ  قبــــو ا حيــــاراف ظ ــــر    فــــتم مــــ   ــــالي فراــــها عــــ  طريــــ  م سســــاف العوملــــة 

ا  بطبيعة ا حاي إلى  وار ووقت رانا ف ك  م   الل  ت   ة ظفياي القاالمة على الرس ية وى ض الرس ية، ولكيالاا تحت

 .اسفيعا  الت ي ضاف العاملية ني مجاي فجوة ا   در

و  يســـــع ا نـــــي  ات ـــــة اـــــاا الكتـــــا    ـــــارة الـــــي ســـــق اريوااف ع ليـــــة املســـــاواة بـــــ و املـــــرأة والرفـــــو نـــــي البلـــــداو 

 (0220  يم، : )ارة الي وفوال رالرة م ااد محت لة هي على التواليا  ليجية  ي  ف ك  ني ااا السياق   

سق اريو است رار  وااة على ما هي علي ،  ي  فتوقث است رار فجوة ا   در ا  ليجية ني املجال و السياس    -2

إو اـــعف . و قتصــاال  بـــالرىم مـــ  تحقيــ  املســـاواة إلـــي  ـــد اب ــض بـــ و ا   ســـ و نـــي مجــالي البـــحة والتعلـــيم

ال قـاني سقسـت ر نـي اعاقـة -االة السياسية ،  اصة بال سبة لل رأة ا  ليجيـة املتعل ـة، واملـوروث  فت ـا ي ر 

با تصـار إو مسـتقبو ع ليـة املسـاواة ال املـة بـ و . القياب على ال جوة ا   درية ا  ليجية نـي املـد  القصـ ض

ىم مـ  مسـتوياف الت  يـة الب ـرية العاليـة املـرأة والرفـو ا  ليجيـ و لـ  تتحقـ  بال امـو نـي املـد  القصـ ض بـالر 

 .فدا فدا 

إذا رــــاو الســــق اريو الســــاب  ف طلــــ  مــــ  فراــــية ارتبــــاط املســــتقبو با حااــــر، فــــإو امل ــــهدف  ال ــــاني وال الــــ   -0

ن ـــرة )، أو إلـــي  ســـوأ (ن ـــرة ت ا ليـــة)ف طلقـــا مـــ  فراـــية م ي ـــض  واـــاة نـــي املســـتقبو وذلـــك إمـــا الـــي ظفيـــو 

فإنــــ  فتوقــــث تحقيــــ  البلــــداو ا  ليجيــــة ملشيــــد مــــ   نجــــازاف نــــي مجــــا ف الت  يــــة الب ــــرية عليــــ  ، (. م ــــا مية

امل تل ة ،  سي ا ت ك و املرأة ني املجال و  قتصاال  والسياس  ، ظمر الا  سيوال  الي تيقي  اوة ا   ـدر 

ية وتكيــــــف الــــــدوي او قــــــوة إلاراالة السياســــــ. نــــــي اــــــاه البلــــــداو وذلــــــك علــــــى ىــــــرار العدفــــــد مــــــ  الــــــدوي املتقدمــــــة

ا  ليجية مث محيطها الدا لي وا  ارجي ا يو بشياالة الت  ية الب رية م  نا ية، وتحقي  املساواة ب و املرأة 

 .والرفو ني املد  الطويو م  نا ية أ ر  

ســـق اريو م ي ـــض ظواـــاة إلـــي ظســـوأ،  يـــ  قـــد تيـــعف إلاراالة السياســـية ويـــشالاال الت ســـك بـــاملورث  فت ـــا ي  -1

فاملعـاف ض . ي مث ازالفاال ن وذ ا   اعاف الدف ية والسياسية املف دالة ني مجاي املساواة ب و املرأة والرفووال قان

ال   واعها اال م  البضنام   ن ائي لامم املتحدة عامة وامل تد   قتصاال  العالف   اصـة معكـس الـي  ـد 

                                                                                                                                                                                     

ولمعرفة المزيد، انظر . ، وعليه فإن ذلك يجنبنا الوقوع في الخطاء من النوع األول والمتمثل في رفض الفرضية الصفرية وهي صحيحة( 1. 141)
 (811-818: 4111خشيم، : )للمؤلف
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فتوقث زياالة املعاراة لتيي  ال جـوة ا   دريـة أا ـض اب ض امل هو  ال رلي لل ساواة ب و املرأة والرفو ، وبالتالي 

 . م ا هي علي  أو رفن ع لية املساواة ال املة ،  اصة ني املجال و  قتصاال  والسياس  
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 (1)ملحق الكتاب رقم 
 33تمييز ضد املرأةاتفاقية القضاء على جميع أشكال ال

إذ ت حــــس أو مي ــــاق ظمــــم املتحــــدة ف اــــد مــــ  فدفــــد إلاف ــــاو بحقــــوق  إو الــــدوي ظطــــران نــــي اــــاه  ت اقيــــة،

وإذ ت حــس أو إلاعــالو العــالف   حقــوق  إلانســاو ظساســية، وبكرامــة ال ــرال وقــدره، وبفســاو  الرفــو واملــرأة نــي ا حقــوق،

  أو ف يــث ال ــان فولــدوو أ ــرارا ومفســاوي  نــي الكرامــة وا حقــوق، وأو إلانســاو ف اــد مبــدأ عــد  فــواز الت ي ــز، ويعلــ

ل و إنساو    الت تث بج يث ا حقوق وا حرياف الوارالة ني إلاعالو املارور، الوو أ  ت ي ز، ب ا ني ذلك الت ي ـز القـائم 

وافـب اـ او مسـاواة وإذ ت حس أو على الدوي ظطران ني العهدف  الـدولي و ا  اصـ و بحقـوق إلانسـاو  على ا   س،

وإذ تأ ــا  عــ و  الرفــو واملــرأة نــي  ــ  الت تــث بج يــث ا حقــوق  قتصــاالفة و فت اعيــة وال قافيــة واملدنيــة والسياســية،

 عتبار  ت اقياف الدولية املعقوالة برعافـة ظمـم املتحـدة والورـا ف املت صصـة، ال ـ  م ـ ث مسـاواة الرفـو واملـرأة نـي 

ا القراراف وإلاعالناف والتوصياف ال   اعت دملالاا ظمم املتحدة والورا ف املت صصة، لليالاور وإذ ت حس أفي ا حقوق،

وإذ يســـاوراا القلــ ، مـــث ذلـــك، بنـــ    فــشاي ا ـــاك، علـــى الــرىم مـــ  تلـــك الصـــ وك  ب ســاواة الرفـــو واملـــرأة نــي ا حقـــوق،

املــرأة ي ــ و انتالاارــا ملبــدأ  املســاواة نــي ا حقــوق وإذ م ــ ض إلــى أو الت ي ــز اــد  امل تل ــة، ت ي ــز واســث ال طــاق اــد املــرأة،

وا ةـــضا  ارامـــة إلانســـاو، ويعـــد عقبـــة أمـــا  م ـــاراة املـــرأة، علـــى قـــد  املســـاواة مـــث الرفـــو، نـــي  يـــاة بلـــدا ا السياســـية 

 و فت اعيــة و قتصــاالفة وال قافيــة، ويعــوق ن ــو ر ــاب املجت ــث وظســرة، ويشيــد مــ  صــعوبة الت  يــة ال املــة جم انــاف

وإذ يســاوراا القلــ ، وهــى تــر  ال ســاب، نــي  ــا ف ال قــر،   فــ ل  إ  أالنــى نصــقب مــ   املــرأة نــي  دمــة بلــداا والب ــرية،

 ال ااب والبحة والتعليم والتدريب وفرا الع الة وا حافاف ظ ر ،

هاما بـارزا وإذ ت م  بأو إقامة ال  ا   قتصاال  الدولي ا  دفد، القـائم علـى إلانصـان والعـدي، سقسـهم إسـ

وإذ ت ــــوه بأنــــ   بــــد مــــ  اسف صــــاي  ــــأفة ال صــــو الع صــــر  وف يــــث أ ــــ اي  نــــي اليالاــــور باملســــاواة بــــ و الرفــــو واملــــرأة،

الع صرية والت ي ز الع صر  و ستع ار ا  دفد والعدواو و  ـتالي ظف  ـ  والسـيطرة ظف بيـة والتـد و نـي ال ـ وو 

وإذ تجــــش  بــــأو مــــ   ــــأو معشيــــش الســــلم  أو فت تعــــوا بحقــــوقهم ت تعــــا رــــامال، الدا ليــــة للــــدوي إذا أريــــد للرفــــاي وال ســــاب

وظمـــــ  الـــــدولي و، وت  يـــــف  ـــــدة التـــــوتر الـــــدولي، وتبـــــاالي التعـــــاوو في ـــــا بـــــ و ف يـــــث الـــــدوي   ـــــن ال  ـــــر عـــــ  ن  هـــــا 

فعالـة، وت بيـت  فت اعية و قتصاالفة، ونشة السالح العا  و  سي ا نشة السالح ال وو  نـي ثـو رقابـة الوليـة صـارمة و 

مبـــاالئ العـــدي واملســـاواة وامل  عـــة املتبااللـــة نـــي العالقـــاف بـــ و البلـــداو، وإع ـــاي  ـــ  ال ـــعو  الواقعـــة تحـــت الســـيطرة 

ظف بيــــة و ســــتع ارية و  ــــتالي ظف  ــــ  نـــــي تقريــــر املصــــ ض و ســــتقالي، واــــالك مـــــ   ــــأو ا ةــــضا  الســــياالة الوط يـــــة 

ــي تحقيـــ  املســــاواة ال املـــة بــــ و والســـالمة إلاقلي يـــة، اليالاــــور بالتقـــد    فت ـــا ي والت  يــــة، وإلاســـها ، نفيجـــة لــــالك نـ

وإف انــــا ميالاــــا بــــأو الت  يــــة التامــــة وال املــــة ب  بلــــد، ورفاايــــة العــــالم، وقيــــية الســــلم، تتطلــــب ف يعــــا  الرفــــو واملــــرأة،

 م اراة املرأة، على قد  املساواة مث الرفو، أقص   م اراة م ك ة ني ف يث املياالف ،

وإذ تيث نصب عي لالاا الور املرأة الع يم ني رفاه ظسرة ونى ت  ية املجت ث، الا  لم يعةضن ب      آلاو على  

نحـو رامـو، وظا يــة  فت اعيـة لامومـة ولــدور الوالـدف  رللالا ـا نــي ظسـرة ونـى ت  ــ ة ظط ـاي،وإذ تـدرك أو الور املــرأة 

                                                           
وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية ( السيداوأو ) القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةاتفاقية  اعتمدت  - 33

، 0930سبتمبر /أيلول 8: تاريخ بدء النفاذ  0919ديسمبر / كانون األول 03المؤرخ في   (GA/Res/34/180)82/031العامة لألمم المتحدة 
 >.http://www.un.org<:  لي، ومتوفرة على موقع األمم المتحدة على الرابط التا(0) 41وفقا ألحكام المادة 
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إو ت  ـ ة ظط ـاي تتطلـب بـد  مـ  ذلـك تقاسـم املسـ ولية بـ و الرفـو ني إلانجا    فجوز أو ف وو أساسـا للت ي ـز بـو 

وإذ تدرك أو تحقي  املساواة ال املة ب و الرفو واملـرأة فتطلـب إ ـداث م ي ـض نـي الـدور التقليـد   واملرأة واملجت ث ا و،

الة نــي إعــالو القيــاب علــى وقــد عقــدف العــش  علــى ت  يــا املبــاالئ الــوار  للرفــو واــالك نــي الور املــرأة نــي املجت ــث وظســرة،

ـــ ال   ـــث أ ــ ـــز بج يــ ــــى اـــــاا الت ي ــ ـــ  فتطلبالاـــــا القيـــــاب علـ ــــى أو تت ـــــا، لهـــــاا ال ـــــرر، التـــــداب ض ال ــ ـــز اـــــد املـــــرأة، وعلـ الت ي ــ

 :قد ات قت على ما فلي ،وم ااره

 ا  شب ظوي 

 2املاالة 

د فـــتم علـــى أســـان أ  ت رقـــة أو اســـفبعاال أو تقييـــ" الت ي ـــز اـــد املـــرأة"بىـــرار اـــاه  ت اقيـــة يع ـــ  مصـــط ح 

ا   س وي وو م   راره أو أىراا ، توا و أو إ باط  عةضان لل رأة بحقـوق إلانسـاو وا حريـاف ظساسـية نـي امليـاالف  

السياسية و قتصاالفة و فت اعية وال قافية واملدنية أو ني أ  ميداو   ر، أو توا و أو إ باط ت تعها بالااه ا حقوق 

 . ر ع   التالاا الشوفية وعلى أسان املساواة بييالاا وب و الرفوأو م ارستالاا لها، بصرن ال 

 0املاالة 

م ـــ ب الـــدوي ظطـــران ف يـــث أ ـــ اي الت ي ـــز اـــد املـــرأة، وتت ـــ  علـــى أو ت ـــته ، ب ـــو الوســـائو امل اســـبة والوو 

  :إبطاب، سياسة مستالادن القياب على الت ي ز اد املرأة، وتحقيقا لالك تتعهد بالقيا  ب ا فلي

ما  مبدأ املساواة ب و الرفو واملرأة ني السـات ضاا الوط يـة أو م ـريعاملالاا امل اسـبة ظ ـر ، إذا لـم فكـ  اـاا إال( أ) 

ــي لهــــاا املبــــدأ مــــ   ــــالي الف ــــريث وى ــــضه مــــ  الوســــائو  املبــــدأ قــــد أالمــــ  فلالاــــا   ــــ  آلاو، وا الــــة التحقيــــ  الع لــ

 امل اسبة،

عية، ب ـا نـي ذلـك مـا ف اسـب مـ  فـشاباف،  ح ـر رـو ت ي ـز ات اذ امل اسب م  التداب ض، م ريعية وى ـض م ـري(  )

 اد املرأة،

فـــرر   افـــة قانونيـــة  حقـــوق املـــرأة علـــى قـــد  املســـاواة مـــث الرفـــو، واـــ او ا ح افـــة ال عالـــة لل ـــرأة، عـــ  (  )

 طري  املحاام ذاف   تصاا وامل سساف العامة ظ ر  ني البلد، م  أ  ع و ت ي ز ،

أ  ع ــو ت ي ـز  أو م ارســة ت ي زفـة اــد املـرأة، وا الــة تصـرن الســلطاف وامل سســاف   مت ـاة عــ  مبا ـرة( ال)

 العامة ب ا فت   وااا  لةزا ؛

 ات اذ ف يث التداب ض امل اسبة للقياب على الت ي ز اد املرأة م  فانب أ  ش خ أو م   ة أو م سسة،( اـ)

ميالاــا، لت ي ــض أو إبطــاي القــائم مــ  القــوان و وظن  ــة  ات ــاذ ف يــث التــداب ض امل اســبة، ب ــا نــي ذلــك الف ــري ي( و) 

 وظعران وامل ارساف ال   م  و ت ي زا اد املرأة،

 .إل اب ف يث ظ  ا  ا  شائية الوط ية ال   م  و ت ي زا اد املرأة(  )

 1املاالة 

قتصــاالفة وال قافيــة، تت ــا الــدوي ظطــران نــي ف يــث امليــاالف ، و  ســي ا امليــاالف  السياســية و فت اعيــة و 

وذلـــك لتيـــ   لهـــا م ارســـة . رـــو التـــداب ض امل اســـبة، ب ـــا نـــي ذلـــك الف ـــري ي ميالاـــا، لك الـــة تطـــور املـــرأة وتقـــدمها ال ـــامل و

 . قوق إلانساو وا حرياف ظساسية والت تث بالاا على أسان املساواة مث الرفو

 0املاالة 

مســتالادن التع يــو باملســاواة ال عليــة بــ و الرفــو واملــرأة ت ي ــزا    يعتبــض ات ــاذ الــدوي ظطــران تــداب ض  اصــة م قتــة . 2

ـــض مت اف ـــــة أو  ـــى معـــــاف ض ى ــ بـــــاملع   الـــــا  تأ ـــــا بـــــ  اـــــاه  ت اقيـــــة، ولك ـــــ  فجـــــب أ  يســـــتفبث، علـــــى أ  نحـــــو، إلابقـــــاب علــ

ـــــة ــ ــ ــ ـــــرا واملعاملــ ــ ــ ــ ــــي ال ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاف  نـ ــ ــ ــ ـــــدان الت ــ ــ ــ ــ ـــــت أاــ ــ ــ ــ ـــ  تحققــ ــ ــ ــ ــ ـــــداب ض م ــ ــ ــ ــ ـــــاه التــ ــ ــ ــ ـــــو بالاــ ــ ــ ــ ـــف الع ــ ــ ــ ــ ــ ــــب وقــ ــ ــ ــ ــ ـــــا فجـ ــ ــ ــ ـــلة، ا ــ ــ ــ ــ ــ  .م  صــ
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بـــض ات ـــاذ الـــدوي ظطـــران تـــداب ض  اصـــة مســـتالادن   افـــة ظمومـــة، ب ـــا نـــي ذلـــك تلـــك التـــداب ض الـــوارالة نـــي اـــاه   يعت .0

 . ت اقية، إفراب ت ي زفا

 0املاالة 

 :تت ا الدوي ظطران ف يث التداب ض امل اسبة لتحقي  ما فلي

قيــ  القيــاب علــى التح ــزاف والعــاالاف م ي ــض ظن ــاط  فت اعيــة وال قافيــة لســلوك الرفــو واملــرأة، بالاــدن تح( أ) 

العرفيـــة ورـــو امل ارســـاف ظ ـــر  القائ ـــة علـــى  عتقـــاال ب ـــوو أ  مـــ  ا   ســـ و أالنـــى أو أعلـــى مـــ  آلا ـــر، أو علـــى أالوار 

 ن طية للرفو واملرأة،

ط ـــاي ا الـــة تيـــ  و الةضبيـــة العائليـــة فه ـــا ســـلي ا لامومـــة بوصـــ ها وثي ـــة افت اعيـــة،  عةـــضان ب ـــوو ت  ـــ ة ظ (  )

وتــــربيتالام مســــ ولية م ــــةضاة بــــ و ظبــــوي  علــــى أو ف ــــوو م هومــــا أو مصــــ حة ظط ــــاي هــــي  عتبــــار ظساســــ   نــــي ف يــــث 

  ا حا ف

 0املاالة 

تت ا الدوي ظطران ف يث التداب ض امل اسبة، ب ا ني ذلك الف ري ي ميالاا، مل افحة ف يث أ  اي  تجار باملرأة 

 .واست الي   اب املرأة

 ال انيا  شب 

 0املاالة 

تت ا الدوي ظطران ف يث التداب ض امل اسبة للقياب على الت ي ز اد املرأة ني ا حياة السياسية والعامة للبلد، وبوفـ  

 : اا تك و لل رأة، على قد  املساواة مث الرفو، ا ح  ني

الهي ــــاف ال ـــ  ف ت ــــب أعيــــا اا التصـــويت نــــي ف يـــث  نت ابــــاف و ســـت تاباف العامــــة، وظاليـــة لالنت ــــا     يـــث ( أ)

 با قةضاة العا ،

امل ـــاراة نــــي صـــياىة سياســــة ا ح ومــــة ونـــى ت  يــــا اــــاه السياســـة، ونــــى  ــــ و الوثـــائف العامــــة، وتأالفــــة (  )

 ف يث املها  العامة على ف يث املستوياف ا ح ومية،

 .ة للبلدامل اراة ني أفة م   اف وف عياف ى ض   ومية ملالاتم با حياة العامة والسياسي(  )

 0املاالة 

تت ــا الــدوي ظطــران ف يــث التــداب ض امل اســبة لتك ــو لل ــرأة، علــى قــد  املســاواة مــث الرفــو، والوو أ  ت ي ــز، 

 .فرصة ت  يو   ومتالاا على املستو  الدولي و  ةضاك ني أع اي امل   اف الدولية

 0املاالة 

وتيـ   . اافسـا  ف سـيتالاا أو م ي ضاـا أو   ت ـاظ بالاـا ت ـ   الـدوي ظطـران املـرأة  قوقـا مسـاوية  حقـوق الرفـو نـي .2

 الشوا ، أو تت  ض تلقائيا ف سية بوف   اا أ  فةضتب على الشوا  م  أف   ، أو على م ي ض الشو     سقت  أر اب

 .الشوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، أو أو تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ف ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية، أو أو ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر عللالاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ف ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشو 

 .  الرفو في ا فتعل  بج سية أط اله ات    الدوي ظطران املرأة  قا مساويا  ح. 0

 ا  شب ال ال 

 22 املاالة

تت ــا الــدوي ظطــران ف يــث التــداب ض امل اســبة للقيــاب علــى الت ي ــز اــد املــرأة ل ــي تك ــو لهــا  قوقــا مســاوية 

 : حقــــــــــــوق الرفــــــــــــو نــــــــــــي ميــــــــــــداو الةضبيــــــــــــة، وبوفــــــــــــ   ــــــــــــاا ل ــــــــــــي تك ــــــــــــو، علــــــــــــى أســــــــــــان املســــــــــــاواة بــــــــــــ و الرفــــــــــــو واملــــــــــــرأة

وية ني التوفي  الوثي ي واملنه ، و لتحاق بالدراساف وا حصوي على الدرفاف العل ية نـي امل سسـاف  روط مفسا( أ)



 

 

    80 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 مصطفى عبد هللا أبو القاسم خشيم. د.أ              فجوة الجندر الخليجية في القرن الواحد والعشرين 

 

التعلي يـــة علـــى ا ـــتالن ف املالاـــا، نـــي امل ـــاط  الري يـــة وا حيـــرية علـــى الســـواب، وت ـــوو اـــاه املســـاواة مك ولـــة نـــي مر لـــة 

ـــ  ال ــ ــ ـــــيم التق ـ ــ ـــ  والتعلـ ــ ــ ـــ  واملنهـ ــ ــ ـــــا  والتق ـ ــ ـــــيم العـ ــ ـــى التعلـ ــ ــ ـــــانة ونـ ــ  عــــــــالي، واــــــــالك نــــــــي ف يــــــــث أنــــــــواة التــــــــدريب املنهــــــــ ،ا حيـ

الفســـاو  نـــي امل ـــاي  الدراســـية، ونـــى  متحانـــاف، ونـــى مســـتوياف مـــ االف املدرســـ و، ونـــى نوعيـــة املرافـــ  واملعـــداف (  )

 الدراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية،

القيـــاب علــــى أ  م هــــو  ن طــــي عــــ  الور الرفـــو والور املــــرأة نــــي ف يــــث مرا ــــو التعلـــيم بج يــــث أ ــــ ال ، عــــ  طريــــ  (  )

  يث التعليم امل تل ، وى ضه م  أنواة التعليم ال   مساعد ني تحقي  ااا الهدن، و  سي ا ع  طري  ت قي  اتـب م

 الدراسة والبضام  املدرسية وتكييف أساليب التعليم،

 الفساو  ني فرا ا حصوي على امل   وإلاعاناف الدراسية ظ ر ،( ال)

ـــ) ـــا نــــي ذلــــك بــــرام  معلــــيم الكبــــار ومحــــو ظميــــة الفســــاو  نــــي فــــرا إلافــــاالة مــــ  بــــرام  مواصــــ( اــ لة التعلــــيم، ب ـ

الــــوثي ي، و  ســــي ا البــــضام  ال ــــ  ملالاــــدن إلــــى التع يــــو بقــــدر إلام ــــاو بتيــــقي  أ  فجــــوة نــــي التعلــــيم قائ ــــة بــــ و الرفــــو 

 واملرأة،

  ـــــن معـــــد ف تـــــرك الطالبـــــاف الدراســـــة، وت  ـــــيم بـــــرام  لل تيـــــاف وال ســـــاب الالئـــــى تـــــرا  املدرســـــة قبـــــو ( و)

 ظواو،

 الفساو  ني فرا امل اراة ال  طة ني ظلعا  الريااية والةضبية البدنية،( ز)

إم انيـــة ا حصـــوي علـــى معلومـــاف تربويـــة محـــدالة مســـاعد علـــى ا الـــة صـــحة ظســـر ورفااهـــا، ب ـــا نـــي ذلـــك ( ح)

 .املعلوماف وإلار االاف ال   تف اوي ت  يم ظسرة

 22املاالة 

التـداب ض امل اســبة للقيــاب علـى الت ي ــز اــد املـرأة نــي ميـداو الع ــو ل ــي تك ـو لهــا، علــى تت ــا الــدوي ظطـران ف يــث  . 2

 :أسان املساواة ب و الرفو واملرأة، ن س ا حقوق و  سي ا

 ا ح  ني الع و بوص    قا رابتا    يث الب ر،( أ)

ـــ(  ) ــ ـــــدة نــ ـــار وا ــ ــ ـــــاف ض ا تيــ ـــــ  معــ ــــك تطبيــ ــــي ذلـــ ــ ـــا نـ ــ ــــة، ب ــ ــ ـــــرا الع الـ ـــــ  س فــ ـــث بــ ــ ـــي الت تــ ــ ـــ  نــ ــ  ي  ـــــــ وو  ســـــــت دا ،ا حــ

ا حـ  نــي  ريــة ا تيــار امله ــة ونــوة الع ــو، وا حــ  نــي الةضقيــة وظمــ  علــى الع ــو ونــى ف يــث مشافــا و ــروط ا  دمــة، (  )

 وا ح  ني تلقى التدريب وإعاالة التدريب املنه ، ب ا ني ذلك التل اة ا حرفية والتدريب املنه  املتقد  والتدريب املتكرر،

اة ني ظفر، ب ا ني ذلك  ستحقاقاف، وا ح  ني املساواة ني املعاملة في ا فتعل  بالع و ذ  القي ة ا ح  ني املساو ( ال)

 املساوية، واالك املساواة ني املعاملة ني تقييم نوعية الع و،

ا حـــ  نـــي اليـــ او  فت ـــا ي، و  ســـي ا نـــي  ـــا ف التقاعـــد والبطالـــة واملـــرر والع ـــش وال ـــي و ة وى ـــض ذلـــك مـــ  ( اــــ)

  ا ف عد  ظالية للع و، واالك ا ح  ني إفازة مدفوعة ظفر،

 .ا حـــــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــــي الوقافـــــــــــــــــــة البـــــــــــــــــــحية وســـــــــــــــــــالمة ثـــــــــــــــــــرون الع ـــــــــــــــــــو، ب ـــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــي ذلـــــــــــــــــــك   افـــــــــــــــــــة وثي ـــــــــــــــــــة إلانجـــــــــــــــــــا ( و)

تو يا مل ث الت ي ز اد املرأة  سبب الشوا  أو ظمومة، ا انا  حقها ال علي ني الع و، تت ا الدوي ظطران التداب ض  .0

 :بةامل اس

 ح ــــر ال صـــــو مـــــ  ا  دمــــة  ســـــبب ا ح ـــــو أو إفــــازة ظمومـــــة والت ي ـــــز نــــي ال صـــــو مـــــ  الع ــــو علـــــى أســـــان ا حالـــــة ( أ)

 الشوفية، مث فرر فشاباف على امل ال  و،

جال ــاي ن ــا  إفــازة ظمومــة املدفوعــة ظفــر أو امل ـــ وعة ب شافــا افت اعيــة م ارلــة الوو فقــداو للع ــو الســـاب  أو (  )

 للعالواف  فت اعية،لاقدمية أو 
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لف ـــ يث تـــوف ض ا  ـــدماف  فت اعيـــة املســـاندة الالزمـــة لت كـــ و الوالـــدف  مـــ  ا   ـــث بـــ و  لةزامـــاف العائليـــة وبـــ و (  )

مســـ ولياف الع ـــو وامل ـــاراة نـــي ا حيـــاة العامـــة، و  ســـي ا عـــ  طريـــ  م ـــ يث إن ـــاب وت  يـــة  ـــبكة مـــ  مرافـــ  رعافـــة 

 ظط اي،

ـــــالتـــــــــــــــــــوف ض   افــــــــــــــــــــة  اصـــــــــــــــــــ( ال) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة لهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا م ذفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت أ الاـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  ف بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاي ال ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي ظع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــو نــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــضة ا ح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاب فةـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرأة أر ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .ة لل ـــ

فجــب أو مســتعرر الف ــريعاف الوقائيــة املتصــلة باملســائو امل ــ ولة بالاــاه املــاالة استعرااــا الوريــا نــي اــوب املعرفــة  .1

 .العل ية والتك ولوفية، وأو فتم ت قيحها أو إل ا اا أو توسيث نطاقها  سب  قتياب
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تت ا الدوي ظطران ف يث التداب ض امل اسبة للقياب على الت ي ز اد املرأة ني ميـداو الرعافـة البـحية مـ  أفـو أو  .2

تيــ   لهــا، علــى أســـان املســاواة بــ و الرفـــو واملــرأة، ا حصــوي علــى  ـــدماف الرعافــة البــحية، ب ـــا نــي ذلــك ا  ـــدماف 

ـــــرة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيم ظســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة بف  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .املتعلقـــ

ـــ  أ  ــــا  ال قــــرة. 0 مــــ  اــــاه املــــاالة تك ــــو الــــدوي ظطــــران لل ــــرأة  ــــدماف م اســــبة في ــــا فتعلــــ  با ح ــــو  2 بــــالرىم مـ

 .والو الة وفةضة ما  عد الو الة، موفرة لها  دماف مجانية ع د  قتياب، واالك م افة رافية أر اب ا ح و والرااعة
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املــرأة نـــي املجـــا ف ظ ــر  ل حيـــاة  قتصـــاالفة تت ــا الـــدوي ظطــران ف يـــث التـــداب ض امل اســبة للقيـــاب علـــى الت ي ــز اـــد 

  :و فت اعيـــــــــــــــــة ل ـــــــــــــــــي تك ـــــــــــــــــو لهـــــــــــــــــا، علـــــــــــــــــى أســـــــــــــــــان املســـــــــــــــــاواة بـــــــــــــــــ و الرفـــــــــــــــــو واملـــــــــــــــــرأة ن ـــــــــــــــــس ا حقـــــــــــــــــوق، و ســـــــــــــــــي ا

 ا ح  ني  ستحقاقاف العائلية،( أ)

 ا حـــــــــ  نـــــــــي ا حصـــــــــوي علـــــــــى القـــــــــرور املصـــــــــرفية، والراـــــــــوو العقاريـــــــــة وى ـــــــــض ذلـــــــــك مـــــــــ  أ ـــــــــ اي  ئت ـــــــــاو املـــــــــالي،(  )

 .ا ح  ني   ةضاك ني ظن طة الةضويحية وظلعا  الريااية ونى ف يث فوانب ا حياة ال قافية(  )
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تيــث الــدوي ظطــران نــي اعتباراــا امل ــارو ا  اصــة ال ــ  توافههــا املــرأة الري يــة، وظالوار الهامــة ال ــ  ت ال الاــا نــي تــوف ض .2

 لها ني قطاعـاف  قتصـاال ى ـض ال قدفـة، وتت ـا ف يـث التـداب ض امل اسـبة أسبا  البقاب اقتصاالفا بسرملالاا، ب ا ني ذلك ع

ـــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاط  الري يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي امل ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرأة نـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــى املـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاه  ت اقيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا  اـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  أ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة تطبيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .لك الــ

تت ا الدوي ظطران ف يث التداب ض امل اسبة للقياب على الت ي ز اـد املـرأة نـي امل ـاط  الري يـة ل ـي تك ـو لهـا، علـى  . 0

 :ب و الرفو واملرأة، أو م ارك ني الت  ية الري ية ومست يد ميالاا، وتك و للري ية بوف   اا ا ح  نيأسان املساواة 

 امل اراة ني واث وت  يا الت طي  إلان ائي على ف يث املستوياف،( أ)

 ــــيم الوصــــوي إلــــى مســــهيالف الع افــــة البــــحية املالئ ــــة، ب ــــا نــــي ذلــــك املعلومــــاف وال صــــائ  وا  ــــدماف املتعلقــــة بف (  )

 ظسرة،

  ست االة بصورة مبا رة م  برام  الي او  فت ا ي،(  )

ا حصــــوي علــــى ف يــــث أنــــواة التــــدريب والتعلــــيم، الرســــف  وى ــــض الرســــف ، ب ــــا نــــي ذلــــك مــــا فتصــــو م ــــ  ب حــــو ظميــــة ( ال)

 لتق ية،الوثي ي، واالك الت تث  صوصا ب افة ا  دماف املجت عية وإلار االفة، وذلك لتحقي  زياالة ا ابملالاا ا

ت  يم ف اعاف املساعدة الااتية والتعاونياف م  أفو ا حصوي على فـرا اقتصـاالفة م اف ـة ل ـرا الرفـو عـ  ( اـ)

 طري  الع و لد  ال  ض أو الع و  حسابالا  ا  اا،

 امل اراة ني ف يث ظن طة املجت عية،( و)

 ، والتك ولوفيـــا امل اســـبة، واملســـاواة نــــي فرصـــة ا حصـــوي علـــى  ئت انـــاف والقـــرور الشراعيــــة، ومســـهيالف الفســـوي( ز)

 املعاملــــــــــــــــــــة نــــــــــــــــــــي م ــــــــــــــــــــاريث إصــــــــــــــــــــالح ظرا ــــــــــــــــــــ   وإلاصــــــــــــــــــــالح الشرا ــــــــــــــــــــي واــــــــــــــــــــالك نــــــــــــــــــــي م ــــــــــــــــــــاريث التــــــــــــــــــــوط و الري ــــــــــــــــــــي،



 

 

    82 
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بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 مصطفى عبد هللا أبو القاسم خشيم. د.أ              فجوة الجندر الخليجية في القرن الواحد والعشرين 

 

الت تـــــث ب ـــــرون معق ـــــية مالئ ـــــة، و  ســـــي ا في ـــــا فتعلـــــ  باجســـــ او واملرافـــــ  البـــــحية وإلامـــــداال بالكهربـــــاب واملـــــاب، ( ح)

 .وال قو، واملواصالف

 ثا  شب الرا 
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 .معةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوي ظطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران لل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة باملســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاواة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث الرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانوو . 2

ت ـ   الـدوي ظطـران املـرأة، نـي ال ـ وو املدنيـة، أاليـة قانونيـة م ارلـة باليـة الرفـو، ومسـاو  بييالاـا وبق ـ  نـي فــرا  . 0

ي إبــرا  العقــوال وإالارة امل تل ـــاف، وتك ــو لل ــرأة، بوفــ   ــاا،  قوقـــا مســاوية  حقــوق الرفــو نــ. م ارســة تلــك ظاليــة

ــــائية ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراباف القيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــو إلافــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــث مرا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي ف يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاواة نـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد  املســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى قــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا علـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .ومعامله ــ

تت ــ  الــدوي ظطــران علــى اعتبــار ف يــث العقــوال وســائر أنــواة الصــ وك ا  اصــة ال ــ  ف ــوو لهــا أرــر قــانوني يســتالادن  . 1

ـــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة و ىيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرأة باطلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة القانونيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  ظاليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .ا حــ

وي ظطـــران الرفـــو واملـــرأة ن ـــس ا حقـــوق في ـــا فتعلـــ  بالف ـــريث املتصـــو بحراـــة ظشـــ اا و ريـــة ا تيـــار ت ـــ   الـــد. 0

 .محو سك اام وإقامتالام

 20املاالة 

تت ـــــا الـــــدوي ظطـــــران ف يـــــث التـــــداب ض امل اســـــبة للقيـــــاب علـــــى الت ي ـــــز اـــــد املـــــرأة نـــــي رافـــــة ظمـــــور املتعلقـــــة بـــــالشوا  . 2

 :تي  ، على أسان املساواة ب و الرفو واملرأة والعالقاف العائلية، وبوف   اا

 ن س ا ح  ني عقد الشوا ،( أ)

 ن ــــــــــــــــــــس ا حــــــــــــــــــــ  نــــــــــــــــــــي  ريــــــــــــــــــــة ا تيــــــــــــــــــــار الــــــــــــــــــــشو ، ونــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــد  عقــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــشوا  إ  براــــــــــــــــــــااا ا حــــــــــــــــــــر ال امــــــــــــــــــــو،(  )

 ن س ا حقوق واملس ولياف أر اب الشوا  وع د فس  ،(  )

 التالا ـا الشوفيـة، نـي ظمـور املتعلقـة بأط اله ـا ونـى ن س ا حقوق واملسـ ولياف بوصـ ه ا أبـوي ،   ـن ال  ـر عـ  ( ح)

 ف يث ظ واي، ف وو ملص حة ظط اي  عتبار ظوي،

ن ـس ا حقــوق نـي أو تقــرر، بحريـة وبــإالراك لل تـائ ، عــدال أط الهـا وال اصــو بـ و الط ــو والـا  فليــ ، ونـى ا حصــوي ( اــ)

 م ارسة ااه ا حقوق،على املعلوماف والت قيف والوسائو الك يلة بت كييالاا م  

ن ـــس ا حقـــوق واملســـ ولياف في ـــا فتعلـــ  بالو فـــة والقوامـــة والوصـــافة علـــى ظط ـــاي وتب ـــلالام، أو مـــا  ـــاب  ذلـــك مـــ  ( ال)

 ظعران،   و توفد ااه امل اايم ني الف ريث الوط  ، ونى ف يث ظ واي ف وو ملص حة ظط اي  عتبار ظوي،

 الشوفة، ب ا ني ذلك ا ح  ني ا تيار إسم ظسرة وامله ة ونوة الع و،ن س ا حقوق ال  صية للشو  و ( ز)

ن ــس ا حقــوق لكــال الــشوف و في ــا فتعلــ  ب لكيــة و يــازة امل تل ــاف وإلا ــران عللالاــا وإالارملالاــا والت تــث بالاــا والتصــرن ( ح)

ــــور ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــو عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــو أو مقابـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــال مقابــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــواب بـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا، ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .فلالاــ

تت ــا ف يــث إلافــراباف اليــرورية، ب ــا نــي ذلــك الف ــري ي ميالاـــا،   ف ــوو   طوبــة الط ــو أو زوافــ  أ  ارــر قــانوني، و . 0

 .لتحدفد س  أالنى للشوا  و  عو مس يو الشوا  ني   و رسف  أمرا إلشاميا

 

 ا  شب ا  امس

 20املاالة 

ي ــار )مــ  أفــو الراســة التقــد  املحــرز نــي ت  يــاه اــاه  ت اقيــة، ت  ــأ    ــة للقيــاب علــى الت ي ــز اــد املــرأة  .2

تتـــألف، ع ـــد بـــدب ن ــاذ  ت اقيـــة، مـــ  ر انيـــة ع ـــر  ب ـــضا ولعـــد تصـــدف  الدولـــة ( لـــي باســـم ال   ـــةإللالاــا في ـــا ف

الطرن ا  امسة وال الر و عللالاا أو اني امها إللالاا م  رالرة وع ـري   ب ـضا مـ  ذو  امل انـة ا  لقيـة الرفيعـة 



 

 

    83 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 مصطفى عبد هللا أبو القاسم خشيم. د.أ              فجوة الجندر الخليجية في القرن الواحد والعشرين 

 

وي ظطـــران مـــ  بـــ و مواط لالاــــا والك ـــابة العاليـــة نـــي امليـــداو الـــا  ت طبـــ  عليـــ  اــــاه  ت اقيـــة، ت ت ـــبالام الـــد

ويع لــــوو بصــــ تالام ال  صــــية، مــــث إفــــالب  عتبــــار ملبــــدأ التوزيــــث ا   رانــــي العــــاالي ولت  يــــو م تلــــف ظ ــــ اي 

 .ا حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارية واـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالك الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م القانونيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الرئقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية

ف ت ب أعياب ال   ة بـا قةضاة السـر  مـ  قائ ـة أشـ اا ترشـحهم الـدوي ظطـران ول ـو الولـة طـرن أو . 0

ـــــاترشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ و مواط لالاـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدا مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا وا ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .ح ش صـ

فجـر   نت ـا  ظوي  عــد سـتة أ ــهر مـ  تـاري  بــدب ن ـاذ اــاه  ت اقيـة، وقبـو رالرــة أ ـهر علــى ظقـو مــ  . 1

تـــــاري  رـــــو انت ـــــا ، فوفـــــ  ظمـــــ و العـــــا  لامـــــم املتحـــــدة رســـــالة إلـــــى الـــــدوي ظطـــــران فـــــدعواا فلالاـــــا إلـــــى تقـــــدفم 

م و العا  قائ ة أل بائية بج يث ظش اا املرشح و علـى اـاا ال حـو، ويعد ظ . تر يحاملالاا ني ىيوو  هري 

 .مــــــــــــــــــــــــث ذاـــــــــــــــــــــــــر الدولـــــــــــــــــــــــــة الطـــــــــــــــــــــــــرن ال ـــــــــــــــــــــــــ  رشـــــــــــــــــــــــــحت اـــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــــــيالام، ويبل هـــــــــــــــــــــــــا إلـــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــدوي ظطـــــــــــــــــــــــــران

ونى . تجر  انت اباف أعياب ال   ة ني افت اة للدوي ظطران فدعو إلي  ظم و العا  ني مقر ظمم املتحدة. 0

ا ــةضاك رلثــ  الــدوي ظطـران فيــ  نصــابا قانونيــا لـ ، ف ــوو ظشــ اا امل ت بــوو  ذلـك  فت ــاة، الــا  ي ـ و

لعيوية ال   ة ام املرشحوو الـاف  فحصـلوو علـى أابـض عـدال مـ  ظصـواف وعلـى أا ضفـة مطلقـة مـ  أصـواف 

 .م  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوي ظطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران ا حااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري  واملصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت و

ةـــضة مســـعة مـــ  ظعيـــاب امل ت بـــ و نـــي  نت ـــا  ى ـــض أو ف. ف ت ـــب أعيـــاب ال   ـــة ل ةـــضة مـــدملالاا أرلـــث ســـ واف. 0

ظوي ت قضـــ   نـــي  الاافـــة فةـــضة ســـ ت و، ويقـــو  رئـــقس ال   ـــة،  عـــد  نت ـــا  ظوي فـــورا، با تيـــار أســـ اب اـــ  ب 

ـــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعة بالقرعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاب الفســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .ظعيـ

مــــ  اــــاه املــــاالة  عــــد  0و  1و  0فجــــر  انت ــــا  أعيــــاب ال   ــــة إلااــــافي و ا   ســــة وفقــــا ب  ــــا  ال قــــراف . 0

وت ت   و فـة ار ـ و مـ  ظعيـاب إلااـافي و امل ت بـ و بالاـاه امل اسـبة . التصدف  أو  ني ا  ا  امس وال الر و

ـــ ت و ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــضة سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة فةــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي  الاافــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .ويـــــــــــــــــــــــــتم ا تيــــــــــــــــــــــــار اســــــــــــــــــــــــ لالا ا بالقرعـــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــ  قبـــــــــــــــــــــــــو رئــــــــــــــــــــــــقس ال   ـــــــــــــــــــــــــة. نـ

يـــ و  ب ـــض ملــوب ال ـــواىر الطارئــة، تقـــو  الدولــة الطـــرن ال ــ  اـــف  ب ضاـــا عــ  الع ـــو اعيــو نـــي ال   ــة بتع. 0

 .  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و مواط لالاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا،، را ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ب وافقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ال   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

فتلقى أعياب ال   ة، ب وافقة ا   عية العامة، م افإلاف تدفث م  موارال ظمم املتحدة باب  ا  وال روط . 0

  .ال ــــــــــــــــــــــــــ  تحــــــــــــــــــــــــــدالاا ا   عيــــــــــــــــــــــــــة، مــــــــــــــــــــــــــث إفــــــــــــــــــــــــــالب  عتبــــــــــــــــــــــــــار با يــــــــــــــــــــــــــة املســــــــــــــــــــــــــ ولياف امل وطــــــــــــــــــــــــــة بال   ــــــــــــــــــــــــــة

تحــدة مــا فلــش  ال   ــة مــ  مــوث  و ومرافــ  لالاــطالة بصــورة فعالــة بالوثــائف فــوفر ظمــ و العــا  لامــم امل. 0

 .امل وطة بالاا ب وفب ااه  ت اقية

 20املاالة 

تتعهــد الــدوي ظطــران بــأو تقــد  إلــى ظمــ و العــا  لامــم املتحــدة، تقريــرا ع ــا ات اتــ  مــ  تــداب ض م ــريعية وقيــائية . 2

 ت اقيــة وعــ  التقـــد  املحــرز نــي اــاا الصــدال، اي ـــا ت  ــر ال   ــة نــي اـــاا وإالاريــة وى ضاــا مــ  أفــو إن ـــاذ أ  ــا  اــاه 

ـــــك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر وذلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :التقريـ

 ني ىيوو س ة وا دة م  بدب ال  اذ بال سبة للدولة املع ية،( أ)

 ولعــــــــــــــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــــــــــــــك رــــــــــــــــــــــــــــو أرلــــــــــــــــــــــــــــث ســــــــــــــــــــــــــــ واف علــــــــــــــــــــــــــــى ظقــــــــــــــــــــــــــــو، واــــــــــــــــــــــــــــالك رل ــــــــــــــــــــــــــــا طلبــــــــــــــــــــــــــــت ال   ــــــــــــــــــــــــــــة ذلــــــــــــــــــــــــــــك،(  )

 .ر على مد  الوفاب با لةزاماف املقررة ني ااه  ت اقيةفجوز أو تب و التقارير العوامو والصعا  ال   ت ر. 0

 20املاالة 

 .معت د ال   ة ال  ا  الدا لي ا  اا بالاا .2

 .ت ت ب ال   ة أعياب مكتبالاا ل ةضة س ت و .0



 

 

    84 
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بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 مصطفى عبد هللا أبو القاسم خشيم. د.أ              فجوة الجندر الخليجية في القرن الواحد والعشرين 

 

 02املاالة 

مــ   20تجت ــث ال   ــة، عــاالة، مــد  فةــضة   تشيــد علــى أســبوع و ســ ويا لل  ــر نــي التقــارير املقدمــة وفقــا لل ــاالة  .2

 . ت اقيةااه 

 .معقد افت اعاف ال   ة عاالة ني مقر ظمم املتحدة أو ني أ  م او م اسب   ر تحداله ال   ة .0

 02املاالة 

تقد  ال   ة تقريرا س ويا ع  أع الها إلى ا   عية العامة لامم املتحدة بواسطة املجلـس  قتصـاال  و فت ـا ي، . 2

وتـدر  تلـك . ى الراسـة التقـارير واملعلومـاف الـوارالة مـ  الـدوي ظطـرانولها أو تقد  مقةض ـاف وتوصـياف عامـة مب يـة علـ

 .املقةض ــــــــــــــــــاف والتوصــــــــــــــــــياف العامــــــــــــــــــة نــــــــــــــــــي تقريــــــــــــــــــر ال   ــــــــــــــــــة م ــــــــــــــــــ وعة بتعليقــــــــــــــــــاف الــــــــــــــــــدوي ظطــــــــــــــــــران، إو وفــــــــــــــــــدف

 .فحيو ظم و العا  تقارير ال   ة إلى    ة مراش املرأة، ل رر إعالمها. 0

 00املاالة 

. د م  ف  لها لد  ال  ر ني ت  يا ما فقـث نـي نطـاق أع الهـا مـ  أ  ـا  اـاه  ت اقيـةفح  للورا ف املت صصة أو توف

 .ول   ة أو تدعو الورا ف املت صصة إلى تقدفم تقارير ع  ت  يا  ت اقية ني املجا ف ال   تقث ني نطاق أع الها

 ا  شب الساالن

 01املاالة 

 :مواتاة لتحقي  املساواة ب و الرفو واملرأة ت وو وارالةلقس ني ااه  ت اقية ما ف س أفة أ  ا  ت وو أا ض 

 ني م ريعاف الولة طرن ما،( أ)

 .أو ني أفة ات اقية أو معاادة أو ات اق الولي نافا إزاب تلك الدولة(  )

 00املاالة 

 حقـوق تتعهد الدوي ظطران بات ـاذ ف يـث مـا فلـش  مـ  تـداب ض علـى الصـعيد الـوط   مسـتالادن تحقيـ  إلاع ـاي ال امـو ل

 املعةضن بالاا ني ااه  ت اقية،

 00املاالة 

 .ف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوو التوقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه  ت اقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة متا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوي  .2

ـــــة. 0 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاه  ت اقيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا لهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدة واليعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم املتحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا  لامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ و العــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــف  ظمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .يسـ

ــــدف  . 1 ــ ــ ــ ــــة للتصـــ ــ ــ ــ ـــــاه  ت اقيـــ ــ ــ ــ ــــث اـ ــ ــ ــ ــــدة. ت يـــ ــ ــ ــ ـــم املتحـــ ــ ــ ــ ــ ـــــا  لامــ ــ ــ ــ ـــ و العـ ــ ــ ــ ــ ـــــد  ظمــ ــ ــ ــ ـــــدف  لــ ــ ــ ــ ـــ وك التصـ ــ ــ ــ ــ ــــوالة صــ ــ ــ ــ  .وتــ

ويقث  ني ا  بإفداة صك اني ا  لد  ظم و العـا  لامـم . إلى ااه  ت اقية متا ا    يث الدوي ف وو  ني ا  . 0

 .املتحدة

 00املاالة 

بفـــة الولـــة طـــرن، نـــي أ  وقـــت، أو تطلـــب إعـــاالة ال  ـــر نـــي اـــاه  ت اقيـــة، وذلـــك عـــ  طريـــ  إ ـــعار  طـــى فوفـــ  إلـــى . 2

ــــدة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم املتحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا  لامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ و العــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .ظمــ

 .امة لامم املتحدة ا  طواف ال   تت ا، ع د اللشو ، إزاب م و ااا الطلبتقرر ا   عية الع. 0

 00املاالة 

فبــدأ ن ــاذ اــاه  ت اقيــة نــي اليــو  ال الرــ و الــا  فلــي تــاري  إفــداة صــك التصــدف  أو  نيــ ا  الع ــري  لــد  ظمــ و . 2

ــــدة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم املتحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا  لامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .العــ

الاـــا  عــد إفــداة صـــك التصــدف  أو  نيــ ا  الع ـــري  فيبــدأ ن ـــاذ أمــا الــدوي ال ـــ  تصــدق اــاه  ت اقيـــة أو ت يــم إلل. 0

 . ت اقية إزاباا ني اليو  ال الر و الا  فلي تاري  إفداة ااه الدولة صك تصدفقها أو اني امها



 

 

    85 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 مصطفى عبد هللا أبو القاسم خشيم. د.أ              فجوة الجندر الخليجية في القرن الواحد والعشرين 

 

 00ملاالة ا

 ي هــا فتلقــى ظمــ و العــا  لامــم املتحــدة نــخ التح  ــاف ال ــ  تبــد الاا الــدوي وقــت التصــدف  أو  نيــ ا ، ويقــو  بتع. 2

 .علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ف يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوي 

 .  فجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز إبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداب أ  تح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوو م افيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ملواـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه  ت اقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وىراـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها. 0

فجــوز  ــحب التح  ــاف نــي أ  وقــت بتوفيــ  إ ــعار بالاــاا املع ــ  إلــى ظمــ و العــا  لامــم املتحــدة، الــا  فقــو  ع دئــا . 1

 .تاري  تلقي ويصب  ااا إلا عار نافا امل عوي اعتبارا م  . بإبالغ ف يث الدوي ب 

 00املاالة 

يعرر للتحكيم أ   الن ب و الولت و أو أا ض م  الدوي ظطران  وي ت س ض أو تطبي  ااه  ت اقية   يسو  ع  . 2

فــإذا لــم فــت ك  ظطــران،  ــالي ســتة ا ــهر مــ  تــاري  . طريــ  امل اواــاف، وذلــك ب ــاب علــى طلــب وا ــدة مــ  اــاه الــدوي 

 اق على ت  يم أمر التحكـيم، فـاز ب  مـ  أول ـك ظطـران إ الـة الجـزاة إلـى محك ـة طلب التحكيم، م  الوصوي إلى ات

ـــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ   لل حك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا  ظساســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا لل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد  وفقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب فقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة بطلـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدي الدوليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .العــ

ـــها ملشمــــة . 0 ـــض ن سـ ـــا   معتبـ ـــا، أ الاـ ـــ ا  إللالاـ ـــ ، لــــد  توقيــــث اــــاه  ت اقيــــة أو تصــــدفقها أو  نيـ بفــــة الولــــة طــــرن أو معلـ

و  ت ــوو الــدوي ظطــران ظ ــر  ملشمــة بتلــك ال قــرة إزاب أفــة الولــة طــرن أبــدف تح  ــا مــ  . ةمــ  اــاه املــاال 2بــال قرة 

ـــــو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاا القبيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   .اــ

مـ  اـاه املـاالة أو مسـحب اـاا الـتح س م ـ   ـابف بإ ـعار توفهـ  إلـى  0بفة الولة طرن أبـدف تح  ـا وفقـا لل قـرة . 1

 .ظم و العا  لامم املتحدة

 12املاالة 

ل   تفساو  ني ا ح ية نصوصها بابسبانية وإلان ل زفة والروسـية والصـق ية والعربيـة وال رنسـية توالة ااه  ت اقية، ا

 .لد  ظم و العا  لامم املتحدة

 .وإرباتا لالك، قا  املوقعوو أالناه، امل واوو  سب ظصوي، بإمياب ااه  ت اقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    86 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 مصطفى عبد هللا أبو القاسم خشيم. د.أ              فجوة الجندر الخليجية في القرن الواحد والعشرين 

 

 (0)ملحق الكتاب رقم 
 34 (1111)ق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة لعام البرتوكول الاختياري امللح

إو الـــدوي ظطـــران نـــي اـــاا البضوتورـــوي، إذ تال ـــس أو مي ـــاق ظمـــم املتحـــدة ف اـــد، مجـــدالا، إلاف ـــاو بحقـــوق 

العــــالف   إلانســــاو ظساســــية وبكرامــــة إلانســــاو وقي تــــ ، وبــــا حقوق املفســــاوية للرفــــاي وال ســــاب، وإذ فال ــــس أو إلاعــــالو

 حقوق إلانساو ف اال  بأو ف يث الب ر قد ولـدوا أ ـرارا مفسـاوي  نـي الكرامـة وا حقـوق، وبـأو ل ـو إنسـاو  ـ  الت تـث 

بج يـــث ا حقـــوق وا حريـــاف الـــوارالة فيـــ ، الوو أ  ت ي ـــز مـــ  أ  نـــوة رـــاو، ب ـــا نـــي ذلـــك الت ي ـــز القـــائم علـــى ا  ـــ س، وإذ 

حقــــوق إلانســــاو، وى ضا ــــا مــــ  الصــــ وك الدوليــــة  حقــــوق إلانســــاو، تح ــــر يعيــــد إلــــى ظذاــــاو، أو العهــــدف  الــــدولي و  

الت ي ـــز علـــى أســـان ا  ـــ س، وإذ يعيـــد إلـــى ظذاـــاو، أفيـــا، أو ات اقيـــة القيـــاب علـــى ف يـــث أ ـــ اي الت ي ـــز اـــد املـــرأة 

سياسة القياب على  ، ال   تدف  فلالاا الدوي ظطران الت ي ز اد املرأة بج يث أ  ال ، وتواف  على انتالاا "( ت اقية)"

الت ي ــز اــد املــرأة بج يــث الوســائو امل اســبة والوو إبطــاب، وإذ ت اــد، مجــدالا، تصــ ي ها علــى اــ او ت تــث املــرأة،   ــ و 

تا  وعلى قد  املساواة، بج يث  قوق إلانساو وا حرياف ظساسية، وعلى ات اذ إفراباف فعالة مل ث أ  انتالااراف لهاه 

 :على ما فلي ا حقوق وا حرياف، قد ات قت

 1املادة 

با تصــاا ال   ــة ا  اصــة بالقيــاب علــى الت ي ــز "( الدولــة الطــرن)"تقــر الدولــة الطــرن نــي اــاا البضوتورــوي  

 .ني تلقي التبلي اف املقدمة لها وفقا لل االة ال انية، وال  ر فلالاا"( ال   ة)"اد املرأة 

 0املادة 

اف ظفــــراال، أو نيابــــة عــــيالام، ب وفــــب الو فــــة القيــــائية فجــــوز تقــــدفم التبلي ــــاف مــــ  قبــــو ظفــــراال أو مج وعــــ 

للدولـــة الطـــرن، وال ـــ  فشع ـــوو فلالاـــا أ الاـــم  ـــحافا  نتالاـــاك أ  مـــ  ا حقـــوق الـــوارالة نـــي  ت اقيـــة علـــى فـــد  تلـــك الدولـــة 

 و يــ  فقــد  التبليــغ نيابــة عــ  أفــراال أو مج وعــاف مــ  ظفــراال، فيجــب أو فــتم ذلــك ب ــوافقتالام، إ  إذا أمكــ . الطــرن

 .ل اتب التبليغ تبضفر ع ل  نيابة عيالام م  الوو م و ااه املوافقة

 2املادة 

و  فجوز ل   ة مسلم أ  تبليغ إذا راو . فجب أو ت وو التبلي اف اتابية، و  فجوز أو ت وو مجهولة املصدر 

 .فتعل  بدولة طرن ني  ت اقية، ولكيالاا لقست طرفا ني ااا البضوتوروي 

 4املادة 

ر ال   ة ني التبليغ إ  إذا تحققت م  أو ف يث إلافراباف العالفية املحلية املتوفرة قد اسف  دف،   ت  ( 2)

وما لم فتم إطالة أمد تطبي  ااه إلافراباف العالفية بصورة ى ض معقولـة، أو ع ـدما ف ـوو مـ  ى ـض املحت ـو أو تحقـ  

 .إنصافا فعا 

                                                           

للتوقيع والتصديق   (0999)االختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام  اعتمد وعرض البروتوكول  - 34
تاريخ بدء النفاذ  ،0999أكتوبر  9سون بتاريخ الدورة الرابعة والخم 2واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

: ، ومتوفرة على الرابط الكتروني التالي لهيئة األمم المتحدة01، وفقا ألحكام المادة 4111ديسمبر  44
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 : ف التاليةمعل  ال   ة أو التبليغ ى ض مقبوي ني ا حا( 0)

إذا ســــب  ل   ــــة الراســــة املســــألة ن ســـــها، أو إذا فــــرف الراســــتالاا نــــي املا ـــــ  ، أو رانــــت قيــــد الدراســــة  اليـــــا، ( أ)

 .ب وفب إفراب   ر م  إفراباف التحقي  أو الفسوية الدولية

 .إذا رانت ى ض مت ا ية مث أ  ا   ت اقية(  )

 .افيةإذا اتضح أن    أسان ل  أو ى ض م يد بأاللة ر(  )

 .إذا   و اربا م  سوب است دا  ا ح  ني تقدفم تبليغ( ال)

إذا  ــدرت الوقــائث ال ــ  هــي مواــوة التبليــغ قبــو ســرياو م عــوي اــاا البضوتورــوي بال ســبة للدولــة الطــرن (ھ )

 .املع ية، إ  إذا است رف تلك الوقائث  عد ذلك التاري 

 5املادة 

وقبــو ال صــو فيــ  ب ــاب علــى  ي ياتــ  املواــوعية، أو ت قــو إلــى  فجــوز ل   ــة، نــي أ  وقــت  عــد تلقــي التبليــغ،  (2)

الدولة الطرن املع ية طلبا عافال  ت اذ التداب ض امل قتة اليرورية لتالني إم او وقوة ارر فتعـار إصـال   لضـحية أو 

 . حافا  نتالااك املشعو 

يع ـــ  اـــاا، اـــ  ا، أ الاـــا تقـــرر   ـــأو قبـــوي ،   (2)نـــي ا حـــا ف ال ـــ  ت ـــارن ال   ـــة ســـلطة تقدفريـــة ب وفـــب ال قـــرة ( 0)

 .التبليغ أو مد  وفاات     و مواو ي متجرال

 6املادة 

مـا لـم معتبـض ال   ـة أو التبليـغ ى ـض مقبـوي مـ  الوو إ التـ  إلـى الدولـة الطـرن املع يـة، و ـريطة أو فوافـ  ال ـرال أو  (2)

إطــالة الدولـــة الطــرن بصــورة ســرية علـــى أ   ظفــراال علــى الك ــف عــ  اـــويتالام لتلــك الدولــة الطــرن، فـــإو علــى ال   ــة

  .تبليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  إللالاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ب وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاا البضوتورــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي 

فتعـــــ و علـــــى الدولـــــة الطـــــرن املتلقيـــــة أو تقـــــد  إلـــــى ال   ـــــة،  ـــــالي ســـــتة أ ـــــهر،  ـــــرو ا أو إفـــــاالاف  طيـــــة تو ـــــح ( 0)

 .القيية، واملعا  ة، إذا وفدف، ال   راو ف ك  أو تقدمها تلك الدولة الطرن

 7املادة 

  ر ال   ة ني التبلي اف ال   تتلقااا، ب وفب ااا البضوتوروي، نـي اـوب ف يـث املعلومـاف ال ـ  تـوفر لهـا مـ  ت (2)

قبــو ظفـــراال أو مج وعــاف ظفـــراال أو نيابـــة عــيالام، ومـــ  قبـــو الدولــة الطـــرن،  ــريطة نقـــو اـــاه املعلومــاف إلـــى ظطـــران 

 .املع ية

 .ف املقدمة ب وفب ااا البضوتوروي معقد ال   ة افت اعاف م لقة ع د فحخ التبلي ا  (0)

 . عد فحخ التبليغ، ت قو ال   ة  راباا   أن ، إلى فانب توصياملالاا، إو وفدف، إلى ظطران املع ية (1)

 عـ  توصـياملالاا، إو وفـدف، وتقـد  إللالاـا،  ـالي سـتة أ ـهر،  (0)
ً
تدرن الدولة الطرن،  ع افة،  راب ال   ـة، فيـال

 .فت ا ني اوب  راب ال   ة وتوصياملالاا رالا  طيا، فتي   معلوماف  وي أ  إفراب

ف كــ  ل   ــة أو تــدعو الدولــة الطــرن إلــى تقــدفم املشيــد مــ  املعلومــاف  ــوي أ  تــداب ض ات ــاملالاا الدولــة الطــرن  (0)

استجابة آلرا الاا أو توصياملالاا، إو وفدف، ب ا ني ذلك ما معتبضه ال   ة م اسبا، وذلك ني التقارير الال قة للدولة الطرن 

 .م   ت اقية 20 وفب املاالة ال   تقد  ب

 8املادة 

إذا تلقــــــت ال   ــــــة معلومــــــاف موروقــــــا بالاــــــا م ــــــ ض إلــــــى  ــــــدوث انتالاارــــــاف  ط ــــــضة أو م ه يــــــة ل حقــــــوق الــــــوارالة نــــــي  (2)

 ت اقيـة، علـى فـد  الدولــة الطـرن، فـإو علــى ال   ـة أو تـدعو الدولـة الطــرن إلـى التعـاوو معهــا نـي فحـخ املعلومــاف، 

 .مال  اف تتعل  باملعلوماف ذاف الصلة وأو تقد ، لهاه ال افة،
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فجوز ل   ة،  عد أو تأ ا  ع و  عتبار أ  مال  اف ف ك  أو تقدمها الدولة الطرن املع ية، فيال ع  أ   (0)

معلومـاف أ ـر  مورـوق بالاـا تتـوفر لـد الاا، أو معـ و عيـوا وا ــدا أو أا ـض مـ  أعيـا الاا جفـراب تحقيـ ، ورفـث تقريـر عافــو 

لدولـة الطـرن إذا تـم ا حصـوي علـى إذو بـالك، ولعـد   أو فتيـ   التحقيـ  القيـا  بشيـارة إلـى أرا ـ  ويجوز . إلى ال   ة

 .موافقة الدولة الطرن املع ية

 عــد فحــخ نتــائ  اــاا التحقيــ ، ت قــو ال   ــة إلــى الدولــة الطــرن املع يــة اــاه ال تــائ  مقرونــة بــأ  معليقــاف  (1)

 .وتوصياف

مال  املالاـــا إلـــى ال   ـــة نـــي ىيـــوو ســـتة أ ـــهر مـــ  مســـل ها ال تـــائ   فجـــب علـــى الدولـــة الطـــرن املع يـــة أو تقـــد  (0)

 .والتعليقاف والتوصياف ال   نقلتالاا إللالاا ال   ة

 .فجب إ اطة ااا التحقي  بالسرية، وطلب معاوو تلك الدولة الطرن ني ف يث مرا و إلافراباف (0)

 1املادة 

مــــ   ت اقيــــة  20ملقــــد  ب وفــــب املــــاالة فجــــوز ل   ــــة أو تــــدعو الدولــــة الطــــرن املع يــــة إلــــى تيــــ  و تقريراــــا ا (2)

 .ت اصيو أ  تداب ض مت اة استجابة للتحقي  الا  أفر  ب وفب املاالة ال ام ة م  ااا البضوتوروي 

، أو تــــدعو (0) 0فجــــوز ل   ــــة، إذا اقتيــــت اليــــرورة، ولعــــد انتالاــــاب فةــــضة ظ ــــهر الســــتة امل ــــار إللالاــــا نــــي املــــاالة  (0)

 .على التداب ض املت اة استجابة إلى م و ااا التحقي الدولة الطرن املع ية إلى إطالعها 

 12املادة 

فجـــوز ل ـــو الولـــة طـــرن، ع ـــد توقيـــث اـــاا البضوتورـــوي، أو املصـــاالقة عليـــ ، أو  نيـــ ا  إليـــ ، أو معلـــ  أ الاـــا    (2)

 .0و  0معةضن با تصاا ال   ة امل صوا علي  ني املاالت و 

ولــى مــ  اــاه املــاالة، أو تقــو ، نــي أ  وقــت،  ســحب اــاا فجــوز ب  الولــة طــرن أصــدرف إعالنــا وفقــا لل قــرة ظ  (0)

 .إلاعالو عبض تقدفم إ عار إلى ظم و العا 

 11املادة 

تت ا الدولة الطرن ف يث ا  طـواف امل اسـبة ليـ او عـد  معـرر ظفـراال التـا ع و لو فتالاـا القيـائية لسـوب 

 .ي املعاملة أو الةضايب نفيجة اتصالهم بال   ة ب وفب ااا البضوتورو 

 10املادة 

مــــ   ت اقيــــة، م  صــــا لان ــــطة ال ــــ  ت ارســــها  02تــــدر  ال   ــــة نــــي تقريراــــا الســــ و  املقــــد  ب وفــــب املــــاالة 

 .ب وفب ااا البضوتوروي 

 12املادة 

تتعهــد رــو الولــة طــرن بإ ــهار  ت اقيــة واــاا البضوتورــوي علــى نطــاق واســث، والقيــا  بالدعافــة له ــا، ومســهيو 

 .لوماف املتعلقة بإلاراب ال   ة وتوصياملالاا، وب اصة  وي املسائو املتعلقة بتلك الدولة الطرنع لية ا حصوي على املع

 14املادة 

 .معد ال   ة قواعد إلافراباف ا  اصة بالاا، والوافب اتباعها ع دما ت ارن املها  ال    ولها إفااا البضوتوروي 

 15املادة 

 .عت على  ت اقية، أو صاالقت عللالاا، أو اني ت إللالااف ت  با  التوقيث على ااا البضوتوروي ب  الولة وق (2)

وتـــوالة . ف يـــث اـــاا البضوتورـــوي لل صـــاالقة عليـــ  مـــ  قبـــو أ  الولـــة صـــاالقت علـــى  ت اقيـــة أو انيـــ ت إللالاـــا (0)

 .ص وك املصاالقة لد  ظم و العا  لامم املتحدة

 .اني ت إللالااف ت  با   ني ا  إلى ااا البضوتوروي ب  الولة صاالقت على  ت اقية أو  (1)
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 .فصب   ني ا  سار  امل عوي بإفداة صك  ني ا  لد  ظم و العا  لامم املتحدة (0)

 16املادة 

يسر  م عوي ااا البضوتوروي  عد رالرة أ هر م  تاري  إفداة الصـك العا ـر لل صـاالقة، أو  نيـ ا ، لـد   (2)

 .ظم و العا  لامم املتحدة

لبضوتوروي، أو ت يم إليـ ،  عـد سـرياو م عولـ ، فصـب  اـاا البضوتورـوي بال سبة ل و الولة تصاالق على ااا ا (0)

 .سار  امل عوي  عد رالرة أ هر م  تاري  إفداعها صك املصاالقة، أو  ني ا ، ا  اا بالاا

 17املادة 

 .  يس   بإبداب أ  تح  اف على ااا البضوتوروي 

 18املادة 

البضوتورـــــوي، وأو توالعــــ  لـــــد  ظمــــ و العـــــا  لامـــــم  فجــــوز ب  الولـــــة طــــرن أو تقةـــــضح إفــــراب معـــــدفو علـــــى اــــاا (2)

ويقــو  ظمــ و العــا ، ب ــاب علــى ذلــك، بــإبالغ الــدوي ظطــران بــأ  معــدفالف مقةض ــة، طالبــا ميالاــا إ طــاره ب ــا إذا . املتحــدة

  ونــي  ــاي ا تيـــار مــا   فقــو عــ  رلـــ. رانــت تحبــا عقــد مــ ت ر للـــدوي ظطــران   يــة الراســة  قةـــضاح، والتصــويت عليــ 

ويقــــد  أ  معــــدفو . الــــدوي ظطــــران عقــــد م ــــو اــــاا املــــ ت ر، فــــدعو ظمــــ و العــــا  إلــــى عقــــده تحــــت رعافــــة ظمــــم املتحــــدة

 .معت ده أىلبية الدوي ظطران ال   تحير امل ت ر، وتدلي بصوملالاا في ، إلى ا   عية العامة لامم املتحدة جقراره

مـــة لامـــم املتحـــدة، وتقبـــو بالاـــا الـــدوي ظطـــران نـــي اـــاا يســـر  م عـــوي التعـــدفالف ع ـــدما تقراـــا ا   عيـــة العا (0)

 .البضوتوروي بأىلبية ال ل  و، وفقا للع لياف الدستورية ني رو ميالاا

ع ـــدما يســـر  م عـــوي التعـــدفالف، تصـــب  ملشمـــة للـــدوي ظطـــران ال ـــ  قبلـــت بالاـــا، بق  ـــا ت ـــو الـــدوي ظطـــران  (1)

 .قة ت وو قد قبلت بالااظ ر  ملشمة بأ  ا  ااا البضوتوروي، وأ  معدفالف ساب

 11املادة 

فجــوز ب  الولــة طــرن أو تبــد  رىبتالاــا نــي نبــا اــاا البضوتورــوي، نــي أ  وقــت، ب وفــب إ ــعار  طــي موفــ  إلــى  (2)

ويسر  م عوي  نسـحا  مـ  البضوتورـوي  عـد سـتة أ ـهر مـ  تـاري  تلقـي إلا ـعار مـ  قبـو . ظم و العا  لامم املتحدة

 .ظم و العا 

بضوتورـوي مـ  الوو املسـان بأ قيـة اسـت رار تطبيـ  أ  امـ  علـى أ  تبليـغ قـد  ب وفـب املـاالة فتم نبا اـاا ال (0)

 ال انية، أو أ  تحقي  بو ر في  ب وفب املاالة ال ام ة، قبو تاري  سرياو م عوي  نسحا  الرسف 

 02املادة 

 :فبلغ ظم و العا  لامم املتحدة ف يث الدوي بالتالي

 .اف وع لياف  ني ا  ال   تتم ب وفب ااا البضوتوروي التوقيعاف واملصاالق(  أ)

 .20تاري  سرياو م عوي ااا البضوتوروي وأ  معدفو ل  فتم ب وفب املاالة (  )

 .20أ  انسحا  م  البضوتوروي ب وفب املاالة (  )

 01املادة 

ية والروســــــية فــــــتم إفــــــداة اــــــاا البضوتورــــــوي، الــــــا  تت تــــــث نصوصــــــ  العربيــــــة والصــــــق ية وإلانجل زفــــــة وال رنســــــ (2)

 .وظسبانية بالدرفة ن سها م  املوروقية، ني أر يف ظمم املتحدة

فبعــ  ظمــ و العــا  لامــم املتحــدة ب ســذ مصــدقة مــ  اــاا البضوتورــوي إلــى ف يــث الــدوي امل ــار إللالاــا نــي املــاالة  (0)

  .ا  امسة والع ري  م   ت اقية
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دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 مصطفى عبد هللا أبو القاسم خشيم. د.أ              فجوة الجندر الخليجية في القرن الواحد والعشرين 
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دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 مصطفى عبد هللا أبو القاسم خشيم. د.أ              فجوة الجندر الخليجية في القرن الواحد والعشرين 

 

 

 الكتابمراجع 
: ال ويــت.)تمكــين للمــرأة أم اســتمرار لسياســات ال  مــي : الســيداو فــي دول مجلــس التعــاون .  ليــوبــواشاة،  -

 https://gulfpolicies.org/2019-10-30-15-35-55، ني (0220مراش ا  لي  لسياساف الت  ية ، 

: نيويـــــورك)باتفاقيـــــة القضــــاء علــــى جميـــــع أشــــكال التمييــــز ضـــــد املــــرأة لعــــام البرتوكــــول الاختيــــاري امللحــــق  -

ــــي (2000 م  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراف  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ -https://www.ohchr.org/ar/instruments، نــ

mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-elimination-all-forms 

معهــد دول الخلــيع العربيــة ." أرــر املعـاف ض ا   دريــة علــى صــحة ال سـاب نــي الســعوالفة(."0220. )الدوسـر ، االــة -

-https://agsiw.org/ar/effect-gender-norms-womens-health، فــــــــي  0217، 0مــــــــايو . فــــــــي واشــــــــنطن

saudi-arabia-ar/ 

م  ــــوراف  مــــم املتحــــدة، : نيويــــورك). اتفاقيــــة القضــــاء علــــى جميــــع أشــــكال التمييــــز ضــــد املــــرأة: الســــيداو -

ــــي (2000 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ -https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention، نــ

elimination-all-forms-discrimination-against-women 

البضنـــام  : نيويـــورك . )0215اجهـــة التحـــديات ونظـــرة ملـــا بعـــد مو : التقريـــر العربـــي لالاهـــدا  الانمائيـــة لالالفيـــة -

ـــــدة،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم املتحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــائي لامـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى (0220 ن ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، علــ

Millennium+goals+and+Gulf+states&rlz=1C1RUCY_arLY1004LY1012&oq=Millennium+goals+a

nd+Gulf+states&aqs=chrome..69i57.22674j0j15&{google:bookmarkBarPinned}sourceid=chrom

e&{google:instantExtendedEnabledParameter}{google:omniboxStartMarginParameter}ie=UTF-8 

ف ـافر )املراش العرلي لالبحاث والراسة السياساف، : قطر. )املواطنة الناقصة: التعليم وتمكين املرأة الخليجية -

ــــي (0220 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ -https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS، نــ

PDFDocumentLibrary/document_DE18A1F5.pdf 

( 0200ف ـافر ) 0العـدال رقـم . م0202الكتاب الاحصائي السنوي لدول مجلس التعاون لدول الخليع العربية  -

 ني 

- https://gccstat.org/images/gccstat/docman/publications/__2020.pdf 

املراش العرلي لالبحاث والراسة السياساف، : الدو ة. )برنامع قياس الرأي العربي: 0200العام املؤشر العربي  -

-https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/arab-index-2022ني  0200

full-report-ar.pdf 

(. 0200، 0ابريـــو )ي الجديـــد العربـــ. مليـــار الو ر العـــا  ا حـــالي 200توقعـــاف بارت ـــاة ال ـــات  املحلـــي نـــي قطـــر إلـــى  -

https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA

-%D8%A8%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-

https://gulfpolicies.org/2019-10-30-15-35-55
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-elimination-all-forms
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-elimination-all-forms
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-elimination-all-forms
https://agsiw.org/ar/effect-gender-norms-womens-health-saudi-arabia-ar/
https://agsiw.org/ar/effect-gender-norms-womens-health-saudi-arabia-ar/
https://agsiw.org/ar/effect-gender-norms-womens-health-saudi-arabia-ar/
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women
https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/document_DE18A1F5.pdf
https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/document_DE18A1F5.pdf
https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/document_DE18A1F5.pdf
https://gccstat.org/images/gccstat/docman/publications/__2020.pdf
https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/arab-index-2022-full-report-ar.pdf
https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/arab-index-2022-full-report-ar.pdf
https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/arab-index-2022-full-report-ar.pdf
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-172-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-172-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-172-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-172-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A
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%D9%82%D8%B7%D8%B1-172-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-

%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A 

شــؤون " الواقــث والط ــوح،:  و املــرأة نــي البلــداو العربيــةمعوقــاف ت كــ، مصــط ى عبــد هللا أبــو القاســم ،  ــيم -

 .012-020(: أ0222ربيث ) 202العدال  عربية

 مجلـــة دراســـات" امل هـــو ، ال  ريـــة، ظ عـــاال، والواقـــث: قيـــية املـــرأة"، مصـــط ى عبـــد هللا أبـــو القاســـم ،  ـــيم -

 .00 -0(:   0222)، 10الس ة التاسعة، العدال 

ـــط ى عبـــــد هللا أبـــــو الق ،  ـــــيم - ـــممصــ الهي ـــــة القوميـــــة : طـــــرابلس. )منـــــاسا وأســـــاليب البحـــــث السياســـــ ي،  اســ

 (0220للبح  العلف ، 

: طــرابلس. )تصــميم البحــوع العلميــة فــي إطــار العلــوم الاجتماعيــة،   مصــط ى عبــد هللا أبــو القاســم ،  ــيم -

 (0220م  وراف الدار ظراالف ية للطباعة والتأليف والةضف ة وال  ر، 

م بض املرأة الليبية، : طرابلس. )فجوة الجندر العربية في ألالفية الثالثة. القاسم أبو   يم، مصط ى عبد هللا -

0220( 

الار : ع ـاو. )فجوة النوع الاجتمـايي ودورهـا فـي اخـتالل البيجـة الاجتماعيـة: الجندر. اليالع و، معتصم ترري -

 ، ني(0202ا  لي  للطباعة والتوزيث، 

- https://books.google.com.ly/books/about/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8

%B1_%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_%

D8%A7%D9%84%D8%A7.html?id=ZNgGEAAAQBAJ&redir_esc=y 

 (2000ا ياب الةضاث العرلي، : ب ضوف. )املعجم املفهرس اللفاظ القرآن الكريم. عبد الباقي، مح د ف اال -

مجلــــة كليــــة الاقتصــــاد ." نــــي مصــــر تــــأر ض فجــــوة ال ــــوة  فت ــــا ي نــــي ال  ــــو  قتصــــاال "  .ع ــــارة، أم ــــضة مح ــــد -

 ني. 10-1(:  2018ف افر) 2، العدال 20املجلد . والعلوم السياسية

-  https://jpsa.journals.ekb.eg/article_128812.html 

ســــانتا موني ــــا، رال ورنيــــا، م سســــة رانــــد، . )آفــــاق تعــــاون بلــــدان الخلــــيع العربــــي. مــــارتي  ، في ــــر  وأ ــــروو -
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https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1400/RR1429/RAND_RR1

429z1.arabic.pdf 

وقيــــية املســـاواة ال وعيــــة بــــ و سياســــاف ( ا   ــــدر)م هــــو  ال ـــوة  فت ــــا ي (. 02220.) م صـــور، ر ــــاب ســــهيو -

ـــــة ــــة العربيـ ــــة وال قافــ ـــة الدوليــ ــ ــــي . JCES Journals (0220:)002-002ا  ــــــشب ظوي، العــــــدال ال الــــــ  ." الت  يـ نــ

https://jces.journals.ekb.eg/article_50960_67940efb1f4745ec515461e6640b5127.pdf 

املراـــش ال قــــاني : الـــدار البييـــاب)، املـــرأة فــــي الخلـــيع العربـــي وتحـــوالت الحداثــــة العســـيرة. ال جـــار، بـــاقر ســـل او -

 )0222العرلي، 

- Abdulkadir, Rahma and Henriette Muller. BRILL (May 8, 2020), at 

https://brill.com/view/journals/haww/18/1/article-p8_2.xml 

https://books.google.com.ly/books/about/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7.html?id=ZNgGEAAAQBAJ&redir_esc=y
https://books.google.com.ly/books/about/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7.html?id=ZNgGEAAAQBAJ&redir_esc=y
https://books.google.com.ly/books/about/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7.html?id=ZNgGEAAAQBAJ&redir_esc=y
https://jpsa.journals.ekb.eg/article_128812.html
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1400/RR1429/RAND_RR1429z1.arabic.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1400/RR1429/RAND_RR1429z1.arabic.pdf
https://jces.journals.ekb.eg/article_50960_67940efb1f4745ec515461e6640b5127.pdf
https://brill.com/view/journals/haww/18/1/article-p8_2.xml
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