
 الح�اة العامة وصنع القرارات 
التوقيع ع� 

اتفاق�ة القضاء 
ع� جميع أشكال 
ض ضد المرأة  التمي�ي

الحصة 
االنتخاب�ة 

 للنساء
ض األعضاء  الط��قة الرئ�س�ة لتعيني

ض  ة التأخ�ي بني ف�ت
ي 

منح المرأة الحق �ض
ح لالنتخابات 

ُّ
ش ال�ت

لمان ي ال�ب
 وتعيينها �ض

ي تم  السنة اليت
فيها انتخاب 

ض أول أو  تعيني
ي هذا 

امرأة �ض
 المنصب

اع  سنة االق�ت
ي 

(الحق �ض
شح  ال�ت

 لالنتخابات)

 البلد

ــخ وحالة التوقيع  ـ  التار�ـ

 الجزائر 1962 1962 0 انتخاب �شكل مبا�ش  نعم (أ) 1996
 البح��ن 2002 2002 0 انتخاب �شكل مبا�ش  ال (أ) 2002
 جزر القمر 1956 1993 37 9وانتخاب �شكل غ�ي مبا�ش  24انتخاب �شكل مبا�ش  ال (أ) 1994
ي  1986 2003 17 انتخاب �شكل مبا�ش  نعم (أ) 1998

 جيبويت
 م� 1956 1957 1 .. نعم (ت) 1980

 العراق 1980 1980 0 9واألعضاء اآلخ��ن  320انتخاب �شكل مبا�ش  نعم (أ) 1986
 األردن 1974 1989 15 15واألعضاء اآلخ��ن  115انتخاب �شكل مبا�ش  نعم (ت) 1992

 ال���ت 2005 2009 4 15واألعضاء اآلخ��ن  50انتخاب �شكل مبا�ش  ال (أ) 1994
 لبنان 1952 1991 39 انتخاب �شكل مبا�ش  ال (أ) 1997
 ليب�ا 1964 2012 48 انتخاب �شكل مبا�ش  نعم (أ) 1989
 مور�تان�ا 1961 1975 14 انتخاب �شكل مبا�ش  نعم (أ) 2001
 المغرب 1963 1993 30 انتخاب �شكل مبا�ش  نعم (أ) 1993
 ُعمان 1994 1994 0 انتخاب �شكل مبا�ش  ال (أ) 2006
 قطر 1996 1996 0 .. نعم (أ) 2014
ن  ال (أ) 2009  الممل�ة الع���ة السعود�ة 1999 2003 4 تعيني
ن  نعم (ت) 2000  الصومال 2011 2015 4 تعيني
ن  1956 .. .. انتخاب �شكل غ�ي مبا�ش  ال …  دولة فلسطني
 السودان 1964 1964 0 انتخاب �شكل مبا�ش  نعم …

 الجمهور�ة الع���ة السور�ة 1953 1973 20 انتخاب �شكل مبا�ش  ال (أ) 2003
 تو�س 1959 1959 0 انتخاب �شكل مبا�ش  نعم (ت) 1985

ن  20انتخاب �شكل غ�ي مبا�ش  ال (أ) 2004  اإلمارات الع���ة المتحدة 2006 2006 0 20وتعيني
 ال�من 1967 1993 26 انتخاب �شكل مبا�ش  ال (أ) 1984

 



 المصادر: 
 

اع  سنة االق�ت
Inter-Parliamentary Union (IPU), "Women in politics". 

http://archive.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm (accessed on 20 July 2019).  

 
ض األعضاء  الط��قة الرئ�س�ة لتعيني

IPU, "Parliaments at a glance: Mode of designation of members". 
http://archive.ipu.org/parline-e/ModeOfDesignation.asp?REGION=All&typesearch=1&LANG=ENG (accessed on 16 July 2019).  

 
 الحصة االنتخاب�ة للنساء

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), "Gender Quotas database". 
https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas (accessed on 20 July 2019).  

 
ض ضد المرأة  التوقيع ع� اتفاق�ة القضاء ع� جميع أشكال التمي�ي

United Nations Treaty Collection. 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en (accessed on 25 July 2019).  

 
 مالحظات: 

 
 ... = الب�انات غ�ي متوفرة

 
ض ضد المرأة  حالة التوقيع ع� اتفاق�ة القضاء ع� جميع أشكال التمي�ي

 (ت) تصديق
  (إ) إنضمام

 

  

http://archive.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm%20(accessed%20on%2020%20July%202019).
http://archive.ipu.org/parline-e/ModeOfDesignation.asp?REGION=All&typesearch=1&LANG=ENG%20(accessed%20on%2016%20July%202019).
https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas%20(accessed%20on%2020%20July%202019).
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en%20(accessed%20on%2025%20July%202019).


 الح�اة العامة وصنع القرارات

ض   حصة النساء من المحامني
 (النسبة المئ��ة) 

 حصة النساء من القضاة
 (النسبة المئ��ة)

)SDG 16.7.1( 

ي �شغلها  �سبة المقاعد اليت
ي الحكومات المحل�ة

 النساء �ض
 (النسبة المئ��ة)

)SDG 5.5.1b(  

حصة النساء من المناصب 
 الوزار�ة الحكوم�ة
 (النسبة المئ��ة)

ي �شغلها  �سبة المقاعد اليت
لمانات الوطن�ة ي ال�ب

 النساء �ض
 (النسبة المئ��ة)

)SDG 5.5.1a( 
 البلد

/يناير  1 2018 النسبة المئ��ة السنة النسبة المئ��ة السنة ي
2019كانون الثاين /يناير  1  ي

2019كانون الثاين  
 الجزائر 25.8 13.3 … … … … …

 البح��ن 15.0 4.3 13.3 11.0 2018 55.0 2016
 جزر القمر 6.1 8.3 28.0 … … … …
ي  26.2 10.0 28.9 … … … …

 جيبويت
 م� 14.9 24.2 … 0.7 2018 27.9 2014

 العراق 25.2 0.0 25.7 3.8 2017 … …
 األردن 15.4 20.8 31.8 22.0 2018 23.7 2015

 ال���ت 3.1 13.3 … 0.0 2018 … …
 لبنان 4.7 3.4 4.0 … … 33.0 2011

 ليب�ا 16.0 3.6 … … … … …
 مور�تان�ا 20.3 31.8 31.4 … … … …

 المغرب 20.5 5.6 20.9 23.5 2018 13.1 2014
 ُعمان 1.2 6.7 3.5 0.0 2018 18.3 2018
 قطر 9.8 7.1 … 5.8 2018 19.9 2015

 الممل�ة الع���ة السعود�ة 19.9 0.0 1.1 2.5 2018 … …
 الصومال 24.4 14.8 … … … … …

ن  12.9 13.6 21.2 17.8 2018 26.5 2017  دولة فلسطني
 السودان 13.5 9.5 … 15.4 2017 31.4 2017
 الجمهور�ة الع���ة السور�ة 13.2 13.3 7.1 … … 14.5 2010

 تو�س 31.3 10.0 48.5 46.5 2018 … …
 اإلمارات الع���ة المتحدة 22.5 29.0 … 3.3 2019 0.0 2009

 ال�من 0.3 6.5 0.5 7.3 2019 … …
 المنطقة الع���ة 3.8            
            18.0 

            13.9 
 العالم

            24.6 



 

ي مؤسسة 
ي أو حساب �ض

ض الذين لديهم حساب م��ض �سبة البالغني
 مال�ة أخرى أو لدى مقدم خدمات مال�ة متنقلة

 )SDG 8.10.2( (النسبة المئ��ة)

ي عض��ة حصة 
النساء �ض

 المجلس
 (النسبة المئ��ة)

ي المناصب االدار�ة
 حصة النساء �ض

 (النسبة المئ��ة)
)SDG 5.5.2( 

 البلد

 النسبة المئ��ة السنة النسبة المئ��ة السنة المجم�ع اإلناث الذكور فجوة الن�ع االجتما�ي  السنة
 الجزائر … … … … 42.8 29.3 56.3 27.0 2017
 البح��ن … … 14.0 2014 82.6 75.4 86.3 10.9 2017
 جزر القمر … … … … 21.7 17.9 25.7 7.8 2011
ي  … … … … 12.3 8.8 16.6 7.9 2011

 جيبويت
 م� … … 7.0 2011 32.8 27.0 38.7 11.7 2017
 العراق 21.8 2012 … … 22.7 19.5 25.8 6.3 2017
 األردن … … … … 42.5 26.6 56.3 29.7 2017
 ال���ت 13.6 2016 … … 79.8 73.5 83.3 9.9 2017
 لبنان 8.4 2007 … … 44.8 32.9 56.7 23.8 2017
 ليب�ا … … … … 65.7 59.6 70.7 11.1 2017
 مور�تان�ا … … … … 20.9 15.5 26.3 10.8 2017
 المغرب 12.8 2008 11.0 2013 28.6 16.8 41.5 24.7 2017
 ُعمان 11.1 2016 … … 73.6 63.5 83.8 20.2 2011
 قطر 10.8 2010 … … 65.9 61.6 68.6 7.0 2011
 الممل�ة الع���ة السعود�ة … … … … 71.7 58.2 80.5 22.4 2017
 الصومال … … … … 38.7 33.7 43.6 9.9 2014
ن  15.4 2012 … … 25.0 15.9 34.4 18.5 2017  دولة فلسطني
 السودان … … … … 15.3 10.0 20.2 10.2 2014
 الجمهور�ة الع���ة السور�ة 9.0 2010 … … 23.3 19.6 26.8 7.2 2011
 تو�س 14.8 2012 8.0 2013 36.9 28.4 45.7 17.4 2017
 اإلمارات الع���ة المتحدة 12.5 2017 … … 88.2 76.4 92.7 16.3 2017
 ال�من 4.1 2014 … … 6.5 1.7 11.4 9.7 2014

 المنطقة الع���ة 9.9 2000              
2017 22.7 48.3 25.6 37.2     2018 11.1 

 العالم 25.1 2000              
2017 7.5 72.3 64.9 68.5     2018 27.2 

 



   المصادر: 
لمانات الوطن�ة ي ال�ب

ي �شغلها النساء �ض  �سبة المقاعد اليت
IPU, "Women in National Parliaments" (situation as of 1st January 2019).  

http://archive.ipu.org/wmn-e/arc/classif010119.htm (accessed on 20 July 2019).  

World Bank, "Proportion of seats held by women in national parliaments (%), 2000 and 2019", World Bank Data :  متوسط المنطقة الع���ة والمتوسط العال�ي
https://data.worldbank.org/indicator/SG.GEN.PARL.ZS (accessed on 20 July 2019).  

 
 حصة النساء من المناصب الوزار�ة الحكوم�ة

IPU, "Women in Politics: 2019" (situation as of 1st January 2019). 
https://www.ipu.org/news/press-releases/2019-03/one-in-five-ministers-woman-according-new-ipuun-women-map (accessed on 10 August 2019).  

 
ي الحكومات المحل�ة

ي �شغلها النساء �ض  �سبة المقاعد اليت
ي اإلسكوا وهيئة األمم المتحدة للمرأة. 

 تم جمع الب�انات من قبل قسم اإلحصاء �ن
ي من قبل لجنة األمم المتحدة االقتصاد�ة ألف��ق�ا وهيئة األمم المتحدة للمرأة. تم جمع الب�انات المتعلقة بجزر القمر 

 وجيبويت
 

 حصة النساء من القضاة
Economic and Social Commission for Western Asia, Arab Gender Lens 2019 Pocketbook: A Statistical Portrait of the Western Asia Region, 

E/ESCWA/SD/2019/TP.1 (Beirut, 2019). 
https://www.unescwa.org/publications/statistical-portrait-western-asia-region 

 
ض   حصة النساء من المحامني

E/ESCWA/SD/2019/TP.1 
https://www.unescwa.org/publications/statistical-portrait-western-asia-region 

 
ي المناصب االدار�ة

 حصة النساء �ض
ILOStat database.   

https://www.ilo.org/ilostat (accessed on 05 August 2019).  

 
ي عض��ة المجلس

 حصة النساء �ض
ILOStat database.   

https://www.ilo.org/ilostat (accessed on 05 August 2019).  

 
ي مؤسسة مال�ة أخرى أو لدى مقدم خدمات 15�سبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 

ي أو حساب �ض
 مال�ة متنقلة سنة فأ��� والذين لديهم حساب م��ض

World Bank, "Global Financial Inclusion Database". 
https://databank.worldbank.org/source/global-financial-inclusion (accessed on 20 August 2019).  

http://archive.ipu.org/wmn-e/arc/classif010119.htm%20(accessed%20on%2020%20July%202019).
https://data.worldbank.org/indicator/SG.GEN.PARL.ZS%20(accessed%20on%2020%20July%202019).
https://www.ipu.org/news/press-releases/2019-03/one-in-five-ministers-woman-according-new-ipuun-women-map%20(accessed%20on%2010%20August%202019).
https://www.ilo.org/ilostat%20(accessed%20on%2005%20August%202019).
https://www.ilo.org/ilostat%20(accessed%20on%2005%20August%202019).
https://databank.worldbank.org/source/global-financial-inclusion%20(accessed%20on%2020%20August%202019).


 التعار�ف: 
 

ي  لمانات الوطن�ة (الب�انات الوصف�ة ألهداف التنم�ة المستدامة)�سبة المقاعد اليت ي ال�ب
 �شغلها النساء �ض

لمانات الوطن�ة، حىت  ي (أ) ال�ب
ي �شغلها النساء �ن  �سبة المقاعد الىت

�
ي المجالس األحاد�ة أو  1ُتقاس حال�ا

ي �شغلها النساء األعضاء �ن اير من سنة التق��ر، بعدد المقاعد الىت المجالس األدين شباط/ف�ب
ي 
��ي ثنايئ لمانات الوطن�ة �مكن أن تكون ذات نظام ��ش لمانات الوطن�ة، و�ع�بّ عنها كنسبة مئ��ة من كافة المقاعد المشغولة. إن ال�ب ��ي أحادي (مؤلفة لل�ب ) أو ذات نظام ��ش ن  (مؤلفة من مجلسني

لمانات ذات النظا ي من مجلس). �غ�ي هذا المؤ�ش المجلس األحادي من ال�ب
. وال �غ�ي المجلس األع� �ن ي

��ي الثنايئ لمانات ذات النظام الت�ش ��ي األحادي والمجلس األدين من ال�ب م الت�ش
 نت�جة

�
ي االنتخابات الن�اب�ة العامة. و�مكن أن ُ�شغر المقاعد أ�ضا

لمانات الثنائ�ة المجلس. وعادًة ما �كتسب االعضاء مقاعدهم �ن ن واالنتخابا ال�ب ة وتعاقب األعضاء التسم�ة والتعيني ت غ�ي المبا�ش
لمان.  لمان�ة أو عدد أعضاء ال�ب  ونت�جة االنتخابات الفرع�ة. �ش�ي المقاعد إ� عدد الوال�ات ال�ب

   
 حصة النساء من المناصب الوزار�ة الحكوم�ة

ي (يناير) من السنة  1النسبة المئ��ة للوز�رات المعينات اعتبارا� من 
ي ذلك نواب رئ�س الوزراء والوزراء. كما تم كانون الثاين

المشمولة بالتق��ر. تظهر الب�انات �سبة النساء من إجما�ي الوزراء، بما �ن
ن نواب الرئ�س ورؤساء الهيئات الحكوم�ة أو العامة  ن رؤساء الوزراء / رؤساء الحكومات عند توليهم الحقائب الوزار�ة. لم يتم تضمني ي المجم�ع. تضمني
 �ن

  
 

ي الحكومات المحل�ة (الب�انات الوصف�ة ألهداف التنم�ة المستدامة)
ي �شغلها النساء �ض  �سبة المقاعد اليت

ي �شغلها ي الحكومات المحل�ة. يتم االعراب عنها كنسبة مئ��ة من المناصب المنتخبة الىت
ي �شغلها النساء �ن �ع�ة / الت �ق�س المؤ�ش �سبة المقاعد الىت ي الهيئات الت�ش

ي الحكومة النساء �ن
داول�ة �ن

 المحل�ة. 
   

 حصة النساء من القضاة (الب�انات الوصف�ة ألهداف التنم�ة المستدامة)
ز ا

�
ن سكان هذا ككل. و�رك ّ �شكل خاص ع� النساء وُ�عىن هذا المكّون بق�اس حجم تمث�ل المجموعات السكان�ة واالجتماع�ة المختلفة لبلٍد ما مقارنة بنسبتهم بني والشباب واألشخاص ذوي لمؤ�ش

) ّ ي ، هما منصىب ي
ن من مناصب صنع القرار القضايئ ن رئ�سيني ي منصبني

ي ثالث "مست��ات" من المحا�م، �ي "المحا�م 2) القضاة و(1اإلعاقة والمجموعات السكان�ة ذات الصلة، �ن
) رؤساء األقالم، و�ن

 . العل�ا/الدستور�ة"، و"محا�م الدرجة األو�"، و"المحا�م االبتدائ�ة"
   

ض (اإلسكوا  ي   -حصة النساء من المحامني  )2019ترجمة للتع��ف الصادر عن كت�ب عدسة الن�ع االجتما�ي العريب
ي المحاماة. 

 �سبة النساء العامالت �ن
 

  



ي المناصب االدار�ة (الب�انات الوصف�ة ألهداف التنم�ة المستدامة)
 حصة النساء �ض

: حصة اإلناث �ش�ي هذا المؤ�ش إ� �سبة  ك لهذا المؤ�ش ن �شكل مش�ت ن مختلفني ي المناصب اإلدار�ة. يو� باستخدام مق�اسني
ن �ن ي االدارات (ال�ل�ة) اإلناث ا� إجما�ي عدد األشخاص العاملني

�ن
ك لهذين المق�ا ة). يوفر الحساب المش�ت ي االدارات العل�ا والمتوسطة (و�التا�ي استبعاد االدارات الصغ�ي

ي االداراتوحصة اإلناث �ن
ن معلومات عما إذا كانت المرأة ممثلة �ن ة سني ي  الصغ�ي

أ��� منها �ن
ي هذە الحاالت، فإن حساب حصة النساء

ي االدارات (اإلجمال�ة) س�كون مضلً�، من ح�ث  االدارات العل�ا والمتوسطة، مما �ش�ي إ� حد أق� لوصول المرأة إ� المناصب اإلدار�ة العل�ا. �ن
فقط �ن

ي الواقع. أنه قد �ش�ي 
ي صنع القرار مما �ي عل�ه �ن

   إ� أن النساء �شغلن مناصب تتمتع �سلطة ومسؤول�ات أ��ب �ن
 

ي مؤسسة مال�ة أخرى أو لدى مقدم خدمات مال�ة متنقلة (الب�انات الوصف�ة ألهداف  15�سبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 
ي أو حساب �ض

التنم�ة سنة فأ��� والذين لديهم حساب م��ض
 المستدامة)

ن ( ي أي ن�ع آخر من المؤسسات المال�ة األ  15�سبة البالغني
ا �ن ا (بمفردهم أو مع شخص آخر) أو حساب� ا م�ف�� غون عن أّنهم �مل�ون حساب�

�
) الذي يبل ��� ا باستخدام مقدم سنة فأ خرى أو شخص��

ي األشهر الـ
 الماض�ة 12خدمات مال�ة متنقلة �ن

 
 مالحظات: 

 
 الب�انات غ�ي متوفرة... = 

 
ي الممل�ة الع���ة السعود�ة.  67�مثل األعضاء المنتخبون 

ي المائة من إجما�ي أعضاء المجالس البلد�ة �ن
 �ن

ن لديها  ي المائة كوتا للنساء.  20دولة فلسطني
 �ن

 


