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العامة للرقابة المالية  مدرجة بالبورصة الم�ية
كات ��

� التقرير، ويختتم القسم  
دارة.  يتضمن القسم ا�¬ول العناË الرئيسية الواردة �� � مجالس ا��

� إ¥ تقديم النتائج الرئيسية لتقرير الرصد السنوي لعام ٢٠٢٠ للمرأة الم�ية ��
يهدف هذا الرسم البيا�²

� ا�قتصاد الم�ي. 
ات عن المرأة �� � بمؤ��

الثا�²

كات لتصل إ¥ ٪ ٣٠ � مجالس إدارة ال��
� عام ٢٠١٧ بواسطة ُكلية إدارة ا�¬عمال بالجامعة ا�¬مريكية بالقاهرة، ويهدف إ¥ زيادة نسبة تمثيل المرأة ��

دارة �� � مجالس ا��
 تأسس مرصد المرأة ��

� المرأة �Ñاتيجية الوطنية لتمك طار العام لمرصد المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة المسؤول عن رصد عملية تنفيذ ا�س¢� � ضمن ا��
 بحلول عام ٢٠٣٠. هو مرصد نوعي متخصص يأ�²

كات كات قطاع ا�¬عمال العام، و�� ، و�� �
� البورصة الم�ية، والقطاع الم���

كات الُمدرجة �� � تم تحليلها لل��
 الم�ية ٢٠٣٠. يحتوي تقرير الرصد السنوي لعام ٢٠٢٠ عÄ البيانات ال��

� عام ٢٠٢٠ ، مما يعكس وجود تقدًما إيجابًيا نحو تحقيق
� عام ٢٠١٩ إ¥١٣٪ ��

دارة تحسًنا ملحوظًا حيث ارتفع من ٪ ١٠ �� � مجالس ا��
 الهيئة العامة للرقابة المالية. وقد شهد مؤ�� المرأة ��

رؤية م� لعام ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة
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� مؤ�� المرأة ��

� أع°ه أن قطاع ا�¬عمال العام شهد أع�Ä نسبة ارتفاع ��
� الرسم البيا�²

 يكشف تحليل البيانات الممثلة ��
� عام ٢٠٢٠.

� انخفاضاً طفيفاً ��
� القطاع الم���

كات المقيدة بالبورصة الم�ية (١٤،٩٪). من ناحية أخرى، شهد مؤ�� تمثيل المرأة ي �� هيئة الرقابة المالية (٣١،٣٪) وال��
كات هيئة الرقابة ومع ذلك، فإن ما يقرب من نصف �� � مجالس إدارتها.

� تضم ٣٠٪ أو أك¢� من السيدات ��
كات ال�� كات هيئة الرقابة المالية  بأك¢± عدد ونسبة من ال��  تتمتع ��
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 ومن أجل الوصول إ¥ الهدف المرجو وهو نسبة ٪ ٣٠ لتمثيل للمرأة ��
� تضم ٩٥ امرأة مقارنة بتقديرات عام ٢٠١٩ البالغة ١١٣ امرأة.
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�çكات هيئة الرقابة المالية لتجنب ا�زدواجية عندما تقت كات المدرجة  بالبورصة الم�ية من حسابات �� � مجالس إدارة ال��
� التحليل، تم عدم احتساب السيدات المعينات ��
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� عام ٢٠١٩ مقارنة
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  ٪١٣  
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السيدات ��
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المصدر: مؤ�� تنوع المجلس، م�  

دارة والذي � مجالس ا��
 نسبة مكونات المؤ�� المحققة حول التنوع ��

دارة تضم ٣ سيدات عÄ ا�¬قل خ°ل آخر ث°ث � أن مجالس ا��
يع��

سنوات.ا
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قتصاد الم�ي   � ا��
ات أخرى: المرأة �� مؤ��

دارة ٢٠٢٠ (كلية إدارة ا�عمال بالجامعة ا�مريكية)، المعهد الدو¬� للديمقراطية والمساعدة ا�نتخابية، هيئة ا�مم المتحدة للمرأة، هيئة الرقابة المالية والجهاز القومي لتنظيم ا�تصا�ت.   � مجالس ا��
المصادر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة و ا��حصاء، مرصد المرأة الم�ية ��

� عام ٢٠١٧ وفقاً ل
��*

***بحسب قواعد بيانات اليونيسف العالمية ٢٠١٧.

.Institute of Health Metrics & Evaluation (IHME)

� أنشطة ا�¬عمال والقانون ٢٠٢١
� مؤ�� البنك الدو¥� الخاص بالمرأة ��

وضع م� ��

المجموع العام

٤٥
حرية التنقل

٥٠٧٥
الحصول عÄ معاش ريادة ا�¬عمال**الزواج*الحصول عÄ أجرمكان العمل

 

سجلت م� مجموع ٤٥ من ١٠٠ عÄ مؤ�� البنك الدو¥� للمرأة و أنشطة ا�¬عمال و القانون ٢٠٢١ الذي يتمحور حول دورة حياة المرأة العاملة، وهو مجموع أقل من
ق ا�¬وسط و شمال أفريقيا (٥١،٥). � ال��

قليمي �� المتوسط ا��

٠٠٢٠٧٥٤٠١٠٠

  �
� و التعليمات ال�� �Ñدرجة ممكنة. تش¢� البيانات إ¥ القوان Äحيث يمثل المجموع  ١٠٠ أع ، ات ثم يتم حساب النتائج ا��جمالية بأخذ متوسط كل مؤ�� � ٨ مؤ��

� المجموع، يتم حساب المجموع بناًء عÄ ٣٥ سؤا�ً ��
�� 

جابة عليها بالنفي: هل يفرض القانون أجراً متساوياً مقابل العمل متساوي القيمة؟ هل للمرأة أن تعمل مساًء كعمل الرجل؟ هل يمكن  للمرأة � مؤ�� ا�¬جور أن جميع ا�¬سئلة التالية تمت ا��
� الدرجة صفر ��

تنطبق عÄ مدينة ا�¬عمال الرئيسية (القاهرة). *تع��
� مهنة صناعية مثل الرجل؟

� عمل يعت¢± خطراً مثل عمل الرجل؟ هل يمكن للمرأة أن تعمل ��
أن تعمل ��

نجاب:“هل تدفع الحكومة ١٠٠٪ من فوائد إجازة ا�¬مومة؟“.المصدر: البنك الدو¥� ٢٠٢١ وجة بطاعة زوجها؟“  ا�� � � يلزم المرأة الم¢�
**يتضمن مؤ�� الزواج أسئلة مثل ”أ� يوجد نص قانو�²

جتماعي مؤ�� تنمية النوع ا��
أعÄ=أفضل

(GDI)� �Ñالجنس � �Ñمؤ�� عدم المساواة ب
أقل=أفضل

(GII)
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ية والصحة و المعرفة ومستويات المعيشة باستخدام نفس    �
� ثÃثة أبعاد أساسية للتنمية الب
� السيدات و الرجال �� ية من خÃل حساب الفروق ب¼� �
� إنجازات التنمية الب

�� � � الجنس¼� �          الفجوات ب¼� � الجنس¼�  التعريفات: يقيس مؤ�� التنمية ب¼�
ية للذكور (أعÉ=أفضل). �
ناث كنسبة مئوية من مؤ�� التنمية الب �Ãية ل �
ية. يظهر مؤ�� التنمية الب �
� مؤ�� التنمية الب

ات المكونات الموجودة ��   مؤ��
� تشغلها سيدات

�Íلمانية ال ، يقاس بنسبة مع المقاعد ال�� � � تُقاس بمعد�ت وفيات ا�مهات ومعد�ت و�دة المراهقات، ٢) التمك¼�
�Íنجابية، و ال ية - ١) الصحة ا�� �
� ثÃثة جوانب مهمة من التنمية الب

�� � � الجنس¼� �        التفاوتات ب¼� � الجنس¼� يقيس مؤ�� عدم المساواة ب¼�
ناث والذكور من السكان الذين تبلغ أعمارهم   � ا�� � القوى العاملة ب¼�

� سوق العمل ومقاساً من خÃل معدل المشاركة ��
اً عنه بالتساوي �� � عÉ بعض التعليم الثانوي عÉ ا�قل، ٣) الوضع ا�قتصادي، مع�� � ما فوق الحاصل¼�

� من العمر ٢٥ عاماً �� ناث و الذكور البالغ¼� من ا��
.( � (أقل=أك�� � الجنس¼� ية لعدم المساواة ب¼� �
. يقيس تكاليف التنمية الب ١٥ عاماً فأك��

، بيانات ٢٠١٩ (ا�حدث). �
نما�  المصدر: برنامج ا�مم المتحدة ا��

(GDI)

(GII)

� هيئة ا�¬مم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية �Ñك ب نامج المش¢� � اطار تنفيذ ال¢±
� هيئة ا�¬مم المتحدة للمرأة والجامعة ا�¬مريكية �� �Ñاطار التعاون ب �

� مجالس ا�دارات لعام ٢٠٢٠ ��
تم اصدار التقرير السنوي لمرصد المرأة ��

� الدو¥� 
نما²¬ اكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة القوي العاملة وبدعم سخي من الوكالة السويدية للتعاون ا�� " الذي يتم تنفيذه بال�� � �Ñوا�¬ردن وفلسط �م �

 " تعزيز العمل ا�نتاجي والعمل ال°ئق للمرأة ��

ناشونال   مؤ�� مورجان ستان�Ä كابيتال ان¢�

نجاب � الممتلكاتا��
الت�ف ��

( سيدا)

كات هيئة الرقابة المالية. كات قطاعا�عمال و�� �� ، �
كات المدرجة بالبورصة، القطاع الم��� �
**يشمل هذا المؤ�� ربع قطاعات، قطاع ال


