
Chapter 7
Public Life 
and Decision-making

ال يزال تمثيل المرأة في عملية صنع القرار السياسي في ازدياد، 
ولكنه بعيد عن المساواة. فقد ازدادت نسبة النساء في البرلمان أكثر 

من أربع مرات منذ عام 2000؛ ومع ذلك، ال تزال أقل من 20 في 
المائة في المنطقة العربية.  كذلك ال تزال حصة النساء في مجلس 

الوزراء دون نسبة 20 في المائة.

يمّثل الحصول على حساب مصرفي نقطة انطالق هامة لتمكين 
األفراد من االستفادة من الخدمات المالية. وال يزال التمكين 

االقتصادي للمرأة منخفضًا نظرًا إلى أّن في المنطقة العربية أكبر 
فجوة بين الجنسين من حيث الحصول على حساب مصرفي.

الفصل السابع 
الحياة العامة وصنع القرارات
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الحياة العامة وصنع القرارات

تشارك  أن  المرأة  تمكين  يتطلب 
التي  القرارات  جميع  في  أكبر  بشكل 
المحلي  الُصُعد  على  حياتها  في  تؤثر 
دساتير  وتعترف  والدولي.  والوطني 

الحقوق  بتساوي  العربية  البلدان  معظم 
بالمرأة  الخاصة  والسياسية  المدنية 

الدستور  فإن وجود  ذلك،  والرجل. ومع 
وال  المرأة  حقوق  تلقائيًا  يضمن  ال 

النساء  إدراك  إلى  بالضرورة  يفضي 
والقانونية  المدنية  حقوقهن  لكامل 

 20 من  أكثر  مرور  فبعد  والسياسية. 
زال  ال  اتفاقية سيداو،  اعتماد  على  عامًا 
مواقع  في  المرأة  تمثيل  نسبة  انخفاض 
الدهشة.  على  يدعو  أمرًا  القرارات  صنع 

إلى  النساء  المزيد من  أن وصول  غير 
النجاح  طريق  يمهد  السلطة  مواقع 

وُيرسي  نساء  من  بعدهن  سيأتي  لمن 
المقبلة. لألجيال  األساسات 

العربية، تجاوز  المنطقة  في جميع أنحاء 
عدُد الرجال عدَد النساء بكثير في 

مراكز صنع القرارات. وانطبق هذا على 
العامة منها والخاصة،  القطاعات،  جميع 

المنتخبين على جميع  المسؤولين  وشمل 
التنفيذي  والفرع  والقضاء،  المستويات، 
الخاص، والرؤساء  للحكومة، والقطاع 
اإلدارة،  التنفيذيين، وأعضاء مجالس 

وكبار المسؤولين والمديرين. وهذا الحال 
العالم. ينطبق على جميع أنحاء 

ألف. حق االقتراع

عملت ثماني دول عربية على تعيين النساء 
فعليًا بعد سنة الحصول على حق االقتراع 

مباشرًة، أي بدون فارق زمني بين منح 
حق الترشح في االنتخابات والتعيين في 
المنصب، وهي: اإلمارات العربية المتحدة، 

والبحرين، وتونس، والجزائر، والسودان، 
والعراق، وُعمان، ودولة فلسطين. ولكن في 
بلدان أخرى، تجاوز الفارق الزمني بين منح 

المرأة الحق في الترّشح لالنتخابات ومن 
ثّم تعيينها عشرين سنة، مثل ليبيا )48 

سنة( ولبنان )39 سنة( والمغرب )30 سنة( 
واليمن )26 سنة( )الشكل 106(. 

استغ�ق منح الم�أة 
الحق في الترشح 
لال�تخابات من 
جهة وتع�ينها 
في الب�لمان 
من جهة أخرى
 39 سنة في 
لبنان و48 سنة 
في لي�يا.

االقت�اع

ح لالنتخابات وتعيينها في البرلمان،  ح لالنتخابات وتعيينها في البرلمان، فترة التأخير بين منح المرأة الحق في الترشُّ الشكل  106.  الشكل  106.  فترة التأخير بين منح المرأة الحق في الترشُّ
بالسنوات، أحدث البيانات المتاحةبالسنوات، أحدث البيانات المتاحة
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البرلمان المرأة في  باء. 

حصة النساء من المقاعد البرلمانية هي 
األعلى في تونس، وجيبوتي والجزائر

إن الهدف المتمثل بزيادة تمثيل المرأة 
ِفق عليه من  في البرلمانات قديم العهد واتُّ

خالل العديد من اأُلُطر الدولية. فغياب 
المرأة من البرلمانات الوطنية مؤّشٌر على 

عدم قبولها كشريك على قدم المساواة 
في صنع القرارات السياسية للبلد. وقد 

ُأحِرز تقّدم مستمر نحو تحقيق الغاية 30 
في المائة من التمثيل البرلماني في عدد 

كبير من البلدان. عالميا، تضاعفت النسبة 
المئوية للنساء في البرلمان في السنوات 
العشرين األخيرة حيث ازدادت بحوالي 

11 نقطة مئوية، لترتفع من 13.9 في 
المائة في عام 2000 إلى 24.6 في المائة 

في عام 2019.

في عام 2015، طّبق 74 بلدًا في جميع 
أنحاء العالم شكاًل من أشكال نظام 

الحصص على أساس الجنس في برلماناتها 
الوطنية ذي المجلس الواحد أو على 

مستوى مجلس النواب. ويتم اللجوء إلى 
المقاعد المخصصة للنساء في 20 بلدًا 
تنتمي كلها إلى المناطق النامية. وثمة 

10 بلدان عربية حاليًا ليس لديها نظام 
حصص انتخابية من شأنه تعزيز تمثيل 

النساء في البرلمان، وهذه الدول هي: 
والبحرين،  المتحدة،  العربية  اإلمارات 

العربية  القمر، والجمهورية  وجزر 
السعودية،  العربية  والمملكة  السورية، 

ودولة فلسطين، والكويت، ولبنان، 
واليمن. وُعمان، 

وُينتخب جميع أعضاء البرلمان بشكل 
مباشر في 12 دولة عربية فقط، وهذه 

الدول هي: البحرين، وتونس، والجزائر، 
وجيبوتي، والجمهورية العربية السورية، 

والسودان، وُعمان، ولبنان، وليبيا، 
والمغرب، وموريتانيا، واليمن. ولدى سبعة 

من تلك الدول العربية حصة انتخابية 
عززت تمثيل المرأة في البرلمان.

وتضاعف متوسط المنطقة العربية بأكثر 
من أربع مرات، مرتفعًا من نسبة 3.8 في 

المائة في عام 2000، وهي النسبة األدنى 
في العالم في ذلك الوقت، ليصل إلى 18 

في المائة في عام 2019، ما كان من شأنه 
تضييق الفجوة في بلوغ الهدف اإلقليمي 

المتمّثل في نسبة 30 في المائة. وقد 
زادت حصة النساء نسبيًا في المنطقة 

العربية أكثر من أي منطقة أخرى، وهي 
اآلن تقريبًا ذات النسبة في آسيا والمحيط 
الهادئ. وفي البلدان العربية، تحققت أكثر 

المكاسب إثارًة لإلعجاب على مستوى 

تمثيل المرأة في المجالس البرلمانية في 

عام 2018 في جيبوتي، حيث ارتفعت 

مشاركة النساء بنسبة 15.4 نقطة مئوية.

في معظم الدول العربية، ال تزال حصة 

النساء في البرلمان دون نسبة 20 في 

المائة، وتقّل معدالت 18 بلدًا عن المتوسط 

العالمي، وتشهد المرأة أدنى مستوى تمثيل 

في اليمن حيث ال يتعدى نسبة 0.3 في 

المائة. وتشير أحدث البيانات إلى أن 

مستوى تمثيل المرأة مرتفع في أربعة بلدان 

فقط وهي: تونس )31 في المائة( والجزائر 

)26 في المائة( وجيبوتي )26 في المائة( 

والعراق )25 في المائة( )الشكل 107(.

تحقيق المساواة �ين الجنسين 
وتمكين كل النساء 

والفتيات

 نسبة المقاعد التي تشغلها النساء 
في الب�لمانات الوطنية

المؤشرالغاية 5.5
(أ)5.5.1

 كفالة المشاركة الكاملة والفعالة للم�أة وفرصها
 المتساوية مع الرجل في شغل المناصب القيادية على جميع

مستويات صنع الق�ار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة

تضاعفت نسبة 
النساء في 

الب�لمان أكثر من 
أربع م�ات 

خالل العش��ن سنة األخيرة. 

2000

3.8%

18%

2019

لكن هذا ُيترجم إلى 
 18 في المائة

فقط من النساء    
في الب�لمان اليوم.



125 التقرير العربي لفجوة النوع االجتماعي 2020 المساواة بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة -  الحياة العامة وصنع القرارات

مكاسب تاريخية للمرأة البحرينية 
وخسائر للموريتانيات في البرلمان

َسّجلت البحرين مكاسب تاريخية في ما 
يتعلق بحصة النساء في مجلس النواب، 
حيث تضاعفت حصة النساء البرلمانيات 

من 7.5 في المائة إلى 15.0 في المائة. ولم 
تسفر أول انتخابات جرت في المملكة في 
عام 2002 عن انتخاب أية مرّشحة، وفي 

االنتخابات التي جرت في عام 2006 وفي 
عام 2010 فازت امرأة واحدة في كل مرة. 

وحصل أول تقدم كبير في عام 2014 مع 
دخول ثالث نساء مجلس النواب، وهو ما 

جعل من انتخابات عام 2018 تاريخية بالفعل 
مع وجود ست نساء كأعضاء في البرلمان. 
وقد تحقق إنجاز آخر في أواخر عام 2018 

عندما أصبحت فوزية زينل أول امرأة ترأس 
مجلس النواب في البحرين، وثالث امرأة في 

العالم العربي تشغل هذا المنصب.

وعلى النقيض من ذلك، شهدت موريتانيا 
أكبر انتكاسة في المنطقة العربية حيث 

انخفض تمثيل المرأة من ما نسبته 25.2 
في المائة إلى 20.3 في المائة. وفي عام 

2012، اسُتحدث نظام ِحصٍص َخّصص 13 
مقعدًا للنساء المرّشحات على قائمة واحدة 

على الصعيد الوطني، ويتعين على قوائم 
الدوائر االنتخابية التي يخّصص لها أكثر 

من ثالثة مقاعد أن تتضّمن أعداد متساوية 
من النساء والرجال مدرجة بالتناوب. 

وعلى الرغم من أن نظام الحصص كفل 
مشاركة المرأة في البرلمان، فمن الغالب 
ت األحزاب السياسية قد أضّر بما  أن َتَفتُّ

حققته المرأة من نجاحات انتخابية.

تشغل النساء مقعدًا واحدًا فقط من بين 
كل خمسة مقاعد برلمانية ويتم التحّكم 
إلى حد كبير بمجاالت الحياة السياسية 

واالجتماعية واالقتصادية والقانونية 
التي يسيطر عليها النظام األبوي في 

معظم البلدان العربية من خالل الشبكات 
الشخصية غير الرسمية. ولم تتم ترجمة 
التقّدم الذي طرأ على المستوى التعليمي 

للمرأة خالل العقود الماضية بنفس القدر من 

التقدم في مجال تمثيل المرأة سياسيًا على 
المستوى الرسمي للحكومة. ومن المفارقات 

التي تجدر اإلشارة إليها أن البلدان التي 
حققت فيها المرأة أعلى معدالت التحصيل 

التعليمي لإلناث هي من بين البلدان التي 
تتدنى فيها مستويات تمثيل المرأة في 

الحياة العامة إلى أدنى حد.

في عام 2016، بلغ معدل االلتحاق 
اإلجمالي في التعليم العالي لإلناث في 

قطر 47 في المائة، أي سبعة أضعاف 
معدل التحاق الرجال )6 في المائة(، لكن 

على الرغم من ذلك لم تتعدَّ نسبة حصول 
 النساء على مقاعد برلمانية 10 في المائة. 

 لكل خمسة مقاعد نيا�ية
هناك ام�أة واحدة فقط

الشكل  107.  الشكل  107.  نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية، آخر سنة )النسبة المئوية(نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية، آخر سنة )النسبة المئوية(
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وال يزال يجري تهميش المرأة العربية 
صاحبة الكفاءات بعيدًا عن الساحة 

السياسية الرسمية، إذ من الصعب الخروج 
من الشبكات السياسية والمؤسسية التي 

يسيطر الرجال عليها إلى حد كبير.

الدولة  رئاسة  النساء في  جيم. 
الوزارية  والمناصب 

تالقي مختلف البلدان في جميع أنحاء 
العالم مشّقة في وضع تمثيل المرأة في 

الهيئات اإلدارية. وعلى صعيد العالم، في 
تشرين األول/أكتوبر 2017، كان عدد النساء 

الالتي يشغلن منصب رئيس الدولة 11 
امرأة ومنصب رئيس الحكومة 12 امرأة، 

ولم تكن أيٌّ منهن في المنطقة العربية.

يواصل تمثيل المرأة في صنع القرار 
السياسي ارتفاعه ببطء، ولكن نسبة 

الوزيرات وصلت أعلى مستوياتها  النساء 
بنسبة 20.7 في المائة )812 وزيرة من 

أصل 3922 وزير في عام 2019(، أي بفارق 
2.4 نقطة مئوية أكثر من عام 2017 .

في عام 1990، توّلت امرأة واحدة على 
األقل، وفي بعض الحاالت امرأتان، 

بلدان عربية  منصب وزير في ثمانية 
هي: األردن، وتونس، والجزائر، وجزر 

السورية،  العربية  والجمهورية  القمر، 
والسودان، ومصر، وموريتانيا. وفي عام 

2001، عّينت اليمن امرأة وزيرة لترأس 
وزارة الدولة لحقوق اإلنسان، وبحلول 

عام 2003، عّينت قطر أول امرأة كوزيرة 
األمين  بمنصب  امرأة  وعّينت  للتعليم 

األسرة.  لشؤون  األعلى  للمجلس  التنفيذي 
نت أولى النساء الوزيرات في ُعمان  وُعِيّ

أيضًا في عام 2003 .

وُتشير أحدث البيانات إلى أن ثالثة بلدان 
عربية فوق المتوسط العالمي في تمثيل 

المرأة في صنع القرارات السياسية. في 
عام 2019، سّجلت موريتانيا أعلى معدل 

لتمثيل المرأة في صنع القرار السياسي 
بنسبة 32 في المائة، تلتها اإلمارات 

العربية المتحدة بنسبة 29 في المائة 
ومصر بنسبة 24 في المائة. أما البلدان 

ذات أدنى المعدالت )أقل من 5 في المائة( 
كانت البحرين، وليبيا، ولبنان باإلضافة 
إلى المملكة العربية السعودية والعراق 
حيث لم يتم تمثيل أية امرأة في صنع 

القرارات السياسية. وفي الماضي، تبّوأت 
النساء مناصب وزارية في العراق، ولكن 
ال توجد أي امرأة في الحكومة العراقية 

الحالية. وتجدر اإلشارة إلى أن لبنان رفع 
نسبة تمثيل النساء من 3.4 في المائة 

عام 2016 إلى 13.3 في المائة عام 2019 
بتعيين أربع وزيرات في الحكومة المؤلفة 

من 30 مقعدًا، ومن بينهن أول امرأة 
في العالم العربي تتولى منصب وزيرة 

الداخلية )الشكل 108(.

تحقيق المساواة �ين الجنسين 
وتمكين كل النساء 

والفتيات

نسبة المقاعد التي تشغلها النساء 
في الحكومات المحلية

المؤشرالغاية 5.5
(ب)5.5.1

كفالة المشاركة الكاملة والفعالة للم�أة وفرصها 
المتساوية مع الرجل في شغل المناصب القيادية على جميع 

مستويات صنع الق�ار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة 

دال. المرأة في الحكومة 
المحلية

تكتسي مشاركة المرأة في مناصب صنع 
القرار المنتخبة في الحكومة المحلية 

أهمية شديدة. فدور الحكومة المحلية 
في كثير من األحيان ال يقتصر على 

توفير مجموعة فرعية للحكومة الوطنية، 
لكن يتم التركيز في هذا المستوى 

الشكل  108.  الشكل  108.  حصة النساء من المناصب الوزارية الحكومية، 2019 )النسبة المئوية(حصة النساء من المناصب الوزارية الحكومية، 2019 )النسبة المئوية(
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من اإلدارة بشكل كبير على السياسات 
والقضايا المحلية. ويعمل أعضاء الحكومة 
المحلية أيضًا بالقرب من المجتمع المحلي 

ل على  وشبكات الدعم المحلي، وهو ما ُيَسهِّ
المسؤولين المنتخبين تحقيق التوازن بين 

العمل والحياة األسرية. في كل بلد من بلدان 
العالم التي تتوافر عنها بيانات، يفوق عدُد 
الرجال عدَد النساء بهامش كبير من حيث 
لين المنَتخبين في الحكومة المحلية. الممثِّ

بيد أن بعض قصص النجاح بدأت بالظهور 
في المنطقة العربية. ففي تونس، تشكل 

النساء 48.5 في المائة من أعضاء 

المجالس البلدية. كما كانت المعدالت 
مرتفعة نسبيًا في األردن )32 في المائة( 

وفي موريتانيا )31 في المائة( في عام 

2018. وعالوة على ذلك، أطلق لبنان 
والمغرب مبادرات لزيادة مشاركة المرأة 

في اإلدارة المحلية )الشكل 109(.

الشكل  109.  الشكل  109.  نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في الحكومات المحلية، 2018  )النسبة المئوية(نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في الحكومات المحلية، 2018  )النسبة المئوية(
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المصدر: تم جمع البيانات من قبل قسم اإلحصاء في اإلسكوا وهيئة األمم المتحدة للمرأة؛ وتم جمع البيانات المتعلقة بجزر القمر وجيبوتي من قبل لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا 
وهيئة األمم المتحدة للمرأة.

في اإلما�ات 
العر�ية المتحدة 
ومو��تانيا، أكثر 

من ثلث الممثلين 
الحكوم�ين 

المحل�ين من النساء
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هاء. المرأة في القضاء

إن التقدم جاٍر على قدم وساق، ولئن 
القاضيات من  نسبة  بطيئا، في  كان 

البلدان  للقضاة في  الكلي  العدد  أصل 
من  نسبة  أعلى  تونس  وَسّجلت  العربية. 
القاضيات في عام 2018 بلغت 46 في 
المغرب  نفسه، شهد  العام  المائة. وفي 
 24 بلغت  نسبيًا  مرتفعة  معدالت  أيضًا 
في المائة، و22 في المائة في األردن، 

و18 في المائة في دولة فلسطين و15 
السودان. المائة في  في 

ومن المثير لالهتمام عدم وجود أي قاضية 
في الكويت وُعمان على الرغم من عدم 
وجود قانون يمنع المرأة من تولي هذا 

المنصب، ولم يتسنَّ للمرأة أن تصبح قاضية 
في الكويت سوى في عام 2013 . وفي 
المقابل، تم تعيين أول قاضية في مصر 

في عام 2003 . وفي الفترة ما بين عامي 
2003 و2007، شغلت امرأة منصب نائب 

رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهي 

أعلى محكمة في مصر. ولكن في عام 
2018، باتت القاضيات في مصر يشّكلن أقل 

من 1 في المائة )0.7 في المائة( من منصة 
القضاء. وُتظِهر البيانات وجود أعداد قليلة 
من القاضيات في البحرين )11 في المائة(، 
واليمن )7 في المائة(، وقطر )6 في المائة(، 

والعراق )4 في المائة(، واإلمارات العربية 
المتحدة )3 في المائة( والمملكة العربية 
السعودية )3 في المائة( )الشكل 110(.
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التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة 
ال ُ�هّمش فيها أحد من أجل تحقيق 

التنمية المستدامة، وإ�احة إمكانية وصول 
الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة 

وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع 
على جميع المستويات

 نسبة الوظائف (حسب العمر، والجنس، واألشخاص
 ذوي اإلعاقة، والفئات السكانية) في المؤسسات

 العامة (الهيئات التش��عية الوطنية والمحلية، والخدمة
 العامة، والسلطة القضائية) مقارنة بمستويات

التو��ع على الصعيد الوطني

المؤشرالغاية 16.7
16.7.1

 كفالة ا�خاذ الق�ا�ات على نحو مستجيب لالحتياجات
وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات
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زاي. المرأة الُمديرة

لت أعلى نسبة للمرأة في المناصب  ُسجِّ
اإلدارية في العراق في عام 2012 )22 

في المائة(، وإن كانت هذه النسبة ال 
بالمقارنة مع الرجل.  تزال تعتبر متدنية 
وشهدت دولة فلسطين معدالت مرتفعة 

نسبيًا )15 في المائة في عام 2012( 
وفي قطر )11 في المائة في عام 2010(. 

وُتشير البيانات لدى توافرها إلى أن 
البلدان  المنطقة متخّلفٌة كثيرًا عن 

النامية،  المناطق  المتقّدمة وغيرها من 
حيث تقّل نسبة النساء الالتي يعملن في 

مناصب اإلدارة عن 20 في المائة، كما 
النساء  النسبة األدنى من  المنطقة  تسّجل 

في العمل إذ تبلغ حوالي 30 في المائة أو 
أقل )الشكل 112(.

الشكل  111. الشكل  111. حصة النساء من المحامين، أحدث البيانات المتاحة )النسبة المئوية(حصة النساء من المحامين، أحدث البيانات المتاحة )النسبة المئوية(
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واو. المرأة المحامية

على الرغم من عدم وجود الكثير من 
النساء في سلك القضاء في البحرين، 

فإن أكثر من نصف المحامين من النساء، 
إذ تمّثل المحاميات 55 في المائة من 

العاملين في مهنة المحاماة مقابل 45 في 

المائة من المحامين الرجال. وفي لبنان 
والسودان ومصر تشّكل النساء حوالي 

ثلث المحامين. وفي دولة فلسطين 
واألردن نجد امرأًة واحدًة تقريبًا مقابل 

كل أربعة محامين رجال. وينطبق الوضع 
نفسه على سائر البلدان العربية. فعلى 

 سبيل المثال، في قطر كان هناك 

عشرة محامين رجال مقابل كل 
محاميتين اثنتين من النساء، وكانت 
أعداد المحاميات أقّل حتى من ذلك 

في ُعمان والجمهورية العربية السورية 
والمغرب. أما في اإلمارات العربية 

المتحدة، فال توجد أي نساء محاميات 
)الشكل 111(. 

تحقيق المساواة �ين الجنسين 
وتمكين كل النساء 

والفتيات

 نسبة النساء في
المناصب اإلدا��ة

المؤشرالغاية 5.5
5.5.2

 كفالة المشاركة الكاملة والفعالة للم�أة وفرصها
 المتساوية مع الرجل في شغل المناصب القيادية على جميع

مستويات صنع الق�ار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة
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حاء. المرأة الرئيسة التنفيذية 
والعضو في مجلس اإلدارة

على الصعيد العالمي، تشكل المرأة حوالي 
ربع جميع الرؤساء التنفيذيين. أما في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
فكانت هذه المعدالت هي أدناها بنسبة 

ال تتعدى 13 في المائة من النساء الالتي 
يتولين مناصب رؤساء تنفيذيين. وفي 

أوروبا الوسطى والشرقية، كانت المعدالت 
األعلى في العالم بنسبة بلغت 45 في المائة 

)الشكل 113(.

ويبدو أن الحاجز أمام تقّدم المرأة، أو ما 
يسمى بالسقف الزجاجي، أصعب ما يكون 

تخطيه في الشركات الكبرى في العالم، حيث 
تشّكل النساء ما نسبته أقل من 4 في المائة 
من الرؤساء التنفيذيين، وتركيبة المجالس 

التنفيذية للشركات الخاصة على مستوى 
النوع االجتماعي أبعد ما تكون عن تحقيق 

المساواة. البحوث التي أجرتها مبادرة بيرل 
»Pearl Initiative« تشير إلى حضور 

النساء في مجالس إدارة 32 في المائة من 
الشركات المملوكة لألسر في منطقة الخليج، 

 ونسبة مماثلة من الشركات أّدت النساء 

»علــى الرغم مــن أن المرأة ماضية في 
تقدمهــا وباتــت تتولى األدوار القيادية 

في منطقة الشــرق األوسط وشمال 
أفريقيا، فإن نســبة النســاء في هذه 

المواقــع ال تزال منخفضة بشــكل غير 
مقبــول، بالمعنى المجــرد وبالمقارنة مع 

غيرهــا مــن البلدان والمناطق األخرى، 
وهي نســبة بعيدة عــن تطلعاتنا.« 

عمر الفاهوم، الرئيس التنفيذي، شركة 
ديلويت الشرق األوسط

الشكل  112. الشكل  112. حصة النساء في المناصب االدارية، أحدث البيانات المتاحة )النسبة المئوية(حصة النساء في المناصب االدارية، أحدث البيانات المتاحة )النسبة المئوية(
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الشكل  113. الشكل  113. حصة النساء في المناصب التنفيذية، في العالم والمنطقة، أحدث البيانات المتاحة )النسبة المئوية(حصة النساء في المناصب التنفيذية، في العالم والمنطقة، أحدث البيانات المتاحة )النسبة المئوية(
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https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_446101/lang--en/index.htm
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فيها أدوارًا تنفيذية. في اإلمارات العربية 
المتحدة، تم سّن قانون في عام 2012 

يلزم بتعيين نساء في مجالس إدارة جميع 
الوكاالت الحكومية والشركات.

بلغت حصة النساء من عضوية مجالس 
اإلدارة أعلى نسبة في البحرين، ولم تتعدَّ 

نسبة 14 في المائة في عام 2014، تلتها 
المغرب )11 في المائة( في عام 2013، 

وتونس )8 في المائة( في عام 2013. أما 
أدنى المعدالت فكانت في مصر بنسبة 7 

في المائة عام 2011 )الشكل 114(.

طاء. المرأة والقوة االقتصادية

تشّكل إمكانية الحصول على الخدمات 
المالية الرسمية، مثل المدخرات، واالئتمان، 
والتأمين، والمدفوعات والتحويالت المالية 
عنصرًا أساسيًا في قدرة الناس على إدارة 
حياتهم وبناء مستقبلهم وتطوير أعمالهم، 

وذلك بصرف النظر عن مستوى الدخل 
أو النوع االجتماعي أو العمر أو المستوى 

التعليمي أو المكان الذي يعيشون فيه. 
كما أن توافر ُسُبل الوصول إلى حساب 

مصرفي يمّثل نقطة انطالق هامة لتمكين 
الناس من االستفادة من الخدمات المالية. 

وفي جميع مناطق العالم، كانت نسبة 

النساء الالتي يملكن حسابًا في مؤسسة 
مالية رسمية أقّل من نسبة الرجال.

وشهدت المنطقة العربية أكبر فجوة في 
النوع االجتماعي بالمقارنة مع المناطق 

 األخرى. ففي المنطقة العربية في عام
 2017، امتلكت 26 في المائة من النساء 
حسابًا مصرفيًا مقابل 48 في المائة من 

 الرجال )فجوة بمقدار 23 نقطة مئوية(. 

ومن بين البلدان في المنطقة العربية، 

سّجلت فجوة النوع االجتماعي فارقًا يبلغ 

20 نقطة مئوية أو أعلى في األردن )30 في 

المائة( والجزائر )27 في المائة( والمغرب 

)25 في المائة( والمملكة العربية السعودية 

)22 في المائة( ولبنان )24 في المائة( 

 نسبة البالغين (15 سنة فأكثر) الذ�ن لد�هم
 حساب مصرفي أو حساب في مؤسسة مالية

 اخرى أو لدى مقدم خدمات مالية متنقلة

المؤشرالغاية 8.10
8.10.2

تع��ز قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع 
إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية والتأمين 

والخدمات المالية للجميع، وتوسيع نطاقها

تع��ز النمو االقتصادي المّطرد، 
والشامل للجميع، والمستدام، 

والعمالة الكاملة والمنتجة، 
وتوفير العمل 

الالئق 
للجميع

الشكل  115. الشكل  115. نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر والذين لديهم حساب مصرفي أو حساب في مؤسسة مالية أخرى أو لدى مقدم نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر والذين لديهم حساب مصرفي أو حساب في مؤسسة مالية أخرى أو لدى مقدم 
خدمات مالية متنقلة )النسبة المئوية(خدمات مالية متنقلة )النسبة المئوية(

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

دولة ُعمانالمغربمو��تانيالي�يالبنانالكويتاألردنالع�اقمصرج�بوتيج�ر القمرالبح��نالج�ائر
فلسطين

المملكةقطر
 العر�ية 

السعودية
الجمهو��ة السودانالصومال

العر�ية
 السو��ة

اإلما�اتتونس
العر�ية

 المتحدة
اليمن

الذكوراإلناث المجموع
World Bank, “Global Financial Inclusion Database”. :المصدر

الشكل  114. الشكل  114. حصة النساء في عضوية المجلس، أحدث البيانات المتاحة )النسبة المئوية(حصة النساء في عضوية المجلس، أحدث البيانات المتاحة )النسبة المئوية(

15

10

5

0

14

11

8
7

مصر تونس المغرب البح��ن

ILOStat database. :المصدر




