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مؤشر المرأة في السلك الدبلوماسي 2022

1مؤشر المرأة في السلك الدبلوماسي لعام 2022 من إعداد وتأليف الدكتورة سارة شهاب. وأسهم فريق مؤلف من سبعة طالب وطالبات من أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في 

تجميع البيانات وهم: أفنان المنصوري، وعلياء العبيدلي، وفاطمة  الحوسني، وحمدة الشويحي، وموزة البلوشي، وشيخة النعيمي، وشيماء المرزوقي.

2المنهجية: لحساب نسبة السفيرات في الدول األربعين، تم إجراء استبيان لكل دولة بناء على المعايير اآلتية:

اقتصر االستبيان على الدول الـ 40 األولى من حيث القوة االقتصادية في العالم، بما في ذلك االتحاد األوروبي. إذا أخذنا في االعتبار حجم أجهزة الشؤون الخارجية في هذه الدول، 	 
ل جزءًا كبيرًا من حصة مناصب السفراء على مستوى العالم. وُحددت قائمة الدول بناء على بيانات صندوق النقد الدولي. فإنها ُتمثِّ

تم حساب إجمالي عدد السفراء في ضوء البيانات الموجودة في مختلف المواقع اإللكترونية للسفارات في كل دولة. ولم يحدث إال في حاالت نادرة، والتي لم يكن فيها للسفارات 	 
مواقع إلكترونية أو أن هذه المواقع ال يوجد فيها أحدث المعلومات، أن تم االستعانة بمصادر ثانوية.

يشمل إجمالي عدد السفراء كاًل من السفراء المقيمين الموجودين في الخدمة والممثلين الدائمين في المنظمات الدولية واإلقليمية )والمفوضين الساميين في حالة دول 	 
الكومنولث( والتي يتولى فيها من يحمل درجة سفير منصب رئيس البعثة في الخارج.

ال تشمل البيانات السفراء غير المقيمين أو القناصل أو القناصل العموميين أو نواب رؤساء البعثات ممن يحملون لقب السفير أو ال يحملونه، أو القائمين باألعمال، أو السفراء 	 
المتجولين لقضايا معينة )ومنها على سبيل المثال الحد من االنتشار النووي، أو الهجرة أو غيرها( أو األشخاص الذين يحملون درجة السفير ويخدمون في عواصم دولهم مقارنة 

بالعمل في الخارج كرؤساء للبعثات الخارجية.

ُجِمَعت البيانات في الفترة بين يناير وفبراير 2022.	 

مقدمة:

لطالمــا كانــت أهميــة التــوازن بيــن الجنســين فــي بيئــة العمــل 
ــم.  ــم دول العال ــي معظ ــات ف ــات المنظم ــة اهتمام ــى قائم عل
وتختلــف  شــديدًا،  تباينــًا  النتائــج  تتبايــن  الشــأن،  هــذا  وفــي 

باختالف المناطق الجغرافية والقطاعات.

العديــد مــن  الدبلوماســية فــي غالــب األحيــان عــن  تخلفــت 
القطاعــات األخــرى فيمــا يتعلــق بالتــوازن بيــن الجنســين، وال 
بالرغــم مــن أن أجهــزة  العليــا، وذلــك  ســيما فــي المناصــب 
ــف أعــدادًا  الشــؤون الخارجيــة فــي معظــم دول العالــم ُتوظِّ
متزايــدًة مــن المرشــحات مــن النســاء فــي وظائــف الملتحقيــن 

الجدد.

يعــرض مؤشــر المــرأة فــي الســلك الدبلوماســي 2022 النســبة 
المئويــة للســفيرات مــن النســاء الالتــي يمثلــن الــدول الـــ 40 
األكبــر مــن حيــث القــوة االقتصاديــة علــى مســتوى العالــم، 
ــز علــى منصــب الســفراء؛  باإلضافــة إلــى االتحــاد األوروبــي.1  وُيركِّ
ــب  ــم المناص ــض أه ــد بع ــي تقل ــرأة ف ــدم الم ــدى تق ــاس م لقي

القيادية في عالم الدبلوماسية.2 

فــي  فريــدة  البحــث  ألغــراض  ُجِمعــت  التــي  البيانــات  وُتعــدُّ 
طبيعتهــا؛ إذا أنهــا تبنــي علــى قاعــدة بيانــات بهــا أكثــر مــن 
ــة توثيــق أعــداد النســاء  4,200 ســفير. ونأمــل مــن وراء مواصل
ــن  ــن م ــفراء أن نتمك ــب الس ــي مناص ــن ف ــم تعيينه ــي يت اللوات
متابعــة مــدى التقــدم فــي هــذا الشــأن وإتاحــة وســيلة لــوزارات 
الــدول  فــي  نظيراتهــا  مــع  المعياريــة  للمقارنــة  الخارجيــة 

األخرى.

ــي  ــر. ويبن ــن المؤش ــة م ــخة الثالث ــو النس ــام ه ــذا الع ــر ه وتقري
مؤشــر 2022 علــى اســتبيان أول، والــذي ُنِشــَر فــي 2018 وتضمن 
نظــرًة عامــًة عــن التعييــن فــي مناصــب الســفراء فــي جميــع 
دول مجموعــة العشــرين، واســتبيان ثــاٍن، والــذي ُنِشــَر فــي 
2021 واتســعت فيــه القائمــة لتشــمل 40 دولــة باإلضافــة إلــى 
االتحــاد األوروبــي. وبهــذا، فــإن المؤشــر يغطــي اآلن معظــم 
التعيينــات فــي مناصــب الســفراء علــى مســتوى العالــم. وتشــير 
ــذ  ــًا من ــًا حقيقي ــاك تقدم ــى أن هن ــا إل ــا إليه ــي توصلن ــج الت النتائ
2018، غيــر أنــه لــم يحــدث إال تحســن طفيــف منــذ 2021.  وال 
جــدال فــي أن الســلك الدبلوماســي ينبغــي أن يراعــي التــوازن 

في تمثيل الجنسين.

نتائج مؤشر المرأة في السلك الدبلوماسي 2022:

ــب  ــي مناص ــوب ف ــتوى المطل ــرأة دون المس ــل الم ــزال تمثي ال ي
الســفراء فــي مختلــف أنحــاء العالــم؛ فمــن بيــن 4,293 مــن 
التــي  العينــة  فــي  الحاضــر  الوقــت  فــي  المعينيــن  الســفراء 
جمعناهــا )عــدد مــن مناصــب الســفراء كانــت شــاغرة فــي فتــرة 
مناصــب  مــن  فقــط   927 النســاء  شــغلت  البيانــات(،  تجميــع 
الســفراء، وهــذا يعنــي أن إجمالــي نســبة النســاء فــي مناصــب 
الســفراء هــي %21.6 لعــام 2021، بتحســن طفيــف عــن نســبة 
لت  %20.7 التــي توصلنــا إليهــا فــي 2021 ونســبة %16 التــي ُســجِّ

في 2018 لدول مجموعة العشرين.

ــن البيانــات أن كنــدا والســويد تحتــالن مرتبــة الصــدارة مــن  وُتبيِّ
حيــث أعلــى نســبة مــن الســفيرات والممثــالت الدبلوماســيات 
مناصــب  مجمــوع  مــن   50.0% بنســبة   ،2022 فــي  الدائمــات 
بيــن  مــن  ســفيرة   52 أو   2022 فــي  الدولتيــن  فــي  الســفراء 
ــن  ــفيرة م ــدا و53 س ــي كن ــو 104 ف ــفراء وه ــدد الس ــي ع إجمال
ــرب  ــويد. وتقت ــي الس ــو 106 ف ــفراء وه ــدد الس ــي ع ــن إجمال بي
نســبة المــرأة فــي مناصــب الســفراء فــي النرويــج مــن 46.1%، 
حيــث هنــاك 35 ســفيرة مــن بيــن 76 ســفيرًا وســفيرة. يعــرض 
الجــدول )1( نتائــج البحــث مــن الــدول الـــ 40 كلهــا، بمــا فــي ذلــك 

االتحاد األوروبي.  
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الجدول 1: نسبة السفيرات في الدول الـ 40 واالتحاد األوروبي في 2022

 إجمالي عددالدولة التصنيف
البعثات

 إجمالي عدد
السفيرات

 النسبة المئوية
للسفيرات

%1045250.0كندا1

%1065350.0السويد2

%763546.1النرويج3

%923740.2جنوب أفريقيا*4

%1606440.0المملكة المتحدة5

%1194437.0هولندا6

%953334.7أستراليا7

%1364633.8الواليات المتحدة*8

%923032.6النمسا9

%722331.9أيرلندا10

%541731.5تايالند11

%601728.3الفلبين12

%481327.1سنغافورة13

%601626.7كولومبيا14

%1203226.7أسبانيا15

%802126.3الدنمارك16

%1273326.0تركيا17

%1704224.7فرنسا18

%952324.2سويسرا19

%1363223.5االتحاد األوروبي20

%862023.3المكسيك21

%1573622.9ألمانيا22

%951920.0بولندا*23

%771519.5نيجيريا*24

%731419.2األرجنتين25

%1242116.9الهند26

%841416.7إسرائيل27

%811214.8ماليزيا28

%60813.3بنجالديش29
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%801012.5بلجيكا30

%1391712.2إيطاليا31

%1772011.3الصين32

%911011.0أندونيسيا33

%921010.9اإلمارات العربية المتحدة34

%1311410.7البرازيل35

%134107.5مصر36

%9944.0المملكة العربية السعودية37

%8533.5إيران38

%15742.5اليابان39

%14821.4روسيا40

%12110.8كوريا الجنوبية41

%429392721.6المجموع

*عالمة النجمة تشير إلى العديد من الشواغر في فترة تجميع البيانات. 
*اللون األخضر يشير إلى تحسن مقارنة بعام 2021.

التباين الشديد للنتائج باختالف المناطق:

ــي  ــي ف ــمال األوروب ــص دول الش ــا يخ ــث فيم ــج البح ــر نتائ ُتظِه
العينــة )الدنمــارك، والنرويــج، والســويد( أن النســبة المئويــة 
للنســاء فــي مناصــب الســفراء هــي %40.8، ممــا يضــع هــذا 
الجــزء مــن العالــم فــي مرتبــة الصــدارة. فــي أمريــكا الشــمالية 
)الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وكنــدا، والمكســيك( النســبة 
ــن كنــدا أعلــى عــدد مــن النســاء فــي  هــي %35.7، حيــث ُتعيِّ
)البرازيــل،  الجنوبيــة  أمريــكا  فــي  أّمــا  الســفراء.  مناصــب 
واألرجنتيــن، وكولومبيــا( فنســبة النســاء فــي مناصب الســفراء 
هــي %18.8. فــي االتحــاد األوروبــي، نســبة النســاء فــي مناصــب 
الســفراء هــي %23.5، فــي حيــن أن النســبة فــي أوروبــا ككل 

هي 29%.

ــب  ــي مناص ــاء ف ــة للنس ــبة المئوي ــإن النس ــر، ف ــكان آخ ــي م وف
الســفراء فــي آســيا )باســتثناء العالــم العربــي( هــي 13.7%. 
الــدول  فــي  الســفراء  مناصــب  فــي  النســاء  نســبة  وأخيــرًا، 
العربيــة فــي العينــة )مصــر، والمملكــة العربيــة الســعودية، 
حيــن  فــي   ،7.4% هــي  المتحــدة(  العربيــة  اإلمــارات  ودولــة 
ــة  ــبة مئوي ــى نس ــدة أعل ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ل دول ــجِّ ُتس

وهي 10.9%.

أين يتم تعيينهن؟

عنــد الحديــث عــن األماكــن التــي يتــم تعييــن الســفيرات فيهــا، 
ــن  ــد األول لتعيي ــي المقص ــال ه ــح أن البرتغ ــات توض ــإن البيان ف
النســاء، ويليهــا منظمــة األمــم المتحــدة فــي نيويــورك. وتــدل 
نتائــج البحــث أيضــًا علــى أنــه فــي حيــن أن هنــاك توزيعــًا جغرافيــًا 
واســعًا لهــذه التعيينــات إال أن الــدول األوروبيــة تظهــر فــي 
المراكــز األولــى فــي اســتقبال الســفيرات، حيــث إن 9 مــن أماكــن 
تعييــن الســفيرات مــن بيــن 24 تقــع فــي أوروبــا. ويبــدو أن هنــاك 
ــفيرات  ــن الس ــدد م ــى ع ــتقبل أعل ــي تس ــدول الت ــن ال ــًا بي ارتباط
ــن النســاء فــي أعلــى مناصــب الســفراء.  وبيــن تلــك التــي ُتعيِّ
فعلــى ســبيل المثــال، نســبة %50 مــن الســفراء فــي كنــدا مــن 
مــن  عــدد  أكبــر  تســتقبل  التــي  الدولــة  أيضــًا  وهــي  النســاء، 
الســفيرات )فقــد وصــل عــدد الســفيرات الموفــدات إلــى 12 
ســفيرة فــي 2022(. ويصــدق هــذا القــول علــى معظــم الــدول 

في عينة البحث. 

للســفيرات  اســتقبااًل  الجهــات  أكثــر   )2( الجــدول  يعــرض 
ــواردة فــي المؤشــر. وفــي حــال  ــة ال الموفــدات مــن الـــ 40 دول
توفرهــا، يعــرض العمــود األخيــر فــي الجــدول النســبة المئويــة 

للسفيرات في كل دولة.
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 النسبة المئويةعدد السفيراتالمكانالتصنيف
للسفيرات

16N/Aالبرتغال1

13N/Aاألمم المتحدة في نيويورك2

%1250.0كندا3

%1226.3الدنمارك3

%1150.0السويد4

11N/Aغانا4

%1033.8الواليات المتحدة55

%1046.1النرويج5

10N/Aفنلندا5

%919.2األرجنتين66

%924.7فرنسا66

%926.7أسبانيا6

%920.0بولندا6

%912.2إيطاليا66

8N/Aاألمم المتحدة في جنيف7

7N/Aاألردن88

6N/Aاليونسكو9

%631.5تايالند9

%619.5نيجيريا9

6N/Aالمغرب9

%611.3الصين9

%60.8كوريا الجنوبية9

5N/Aمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية10

%51.4روسيا10

الجدول 2: أعلى 10 جهات استقبااًل للسفيرات في 2022
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تبــرز دول الشــمال األوروبــي والــدول األســكندنافية فــي العينــة 
عنــد النظــر إليهــا مجتمعــًة، حيــث تأتــي الدنمــارك والســويد 
ــت  ــا تم ــى. وكم ــة األول ــز الخمس ــي المراك ــدا ف ــج وفنلن والنروي
اإلشــارة مســبقًا، فــإن دول الشــمال األوروبــي فــي صــدارة 
الــدول الموِفــدة للســفيرات. وربمــا تعكــس نقطــة أن هــذه 
الســفيرات  اســتقبال  فــي  الصــدارة  فــي  أيضــًا  هــي  الــدول 
االنطبــاع بــأن إيفــاد إحــدى الســفيرات إلــى هــذه الــدول هــو 
إشــارة سياســية قويــة لهــا تقديــر فــي دولــة االســتقبال. وقــد 
تشــير أيضــًا إلــى أن هــذه الــدول تعتبــر بصفــة عامــٍة مــن البيئــات 

المفضلة للعائالت.

ــبة  ــى نس ــز عل ــن التركي ــدًا ع ــام - بعي ــر باالهتم ــؤال الجدي والس
الســفيرات - هــو مــدى تقلــد الســفيرات لمناصــب الســفراء 
رفيعــة المســتوى. ومــن الصعوبــة بمــكان القيــاس الموضوعي 
ــي  ــتوى”. فف ــة المس ــفراء رفيع ــب الس ــة “مناص ــد ماهي لتحدي

معظــم األحيــان، تتمتــع بعــض الــدول المجــاورة، وال ســيما 
العالقــات  علــى  تهيمــن  التــي  النفــوذ  وذات  الكبيــرة  الــدول 
ــن  ــر م ــدر كبي ــال، بق ــة اإلرس ــع دول ــة م ــية واالقتصادي السياس
الثقــل المتصــور فــي ترتيــب اختيــار الســفراء والتــي قــد ال تتوفــر 
ــال  ــا. وكمث ــد عنه ــة أبع ــي دول ــة ف ــة أو الوظيف ــس الدرج لنف
دول  نســتخدم  المســتوى،  رفيعــة  الســفراء  مناصــب  علــى 
مجموعــة الســبع، وهــي فــي جميــع األحــوال تقريبــًا تحظــى 
السياســية  قوتهــا  ضــوء  فــي  إليهــا  اإليفــاد  فــي  برغبــة 
واالقتصاديــة علــى مســتوى العالــم. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن 
المراكــز  بلغتــا  الســبع  مجموعــة  دول  مــن  فقــط  دولتيــن 
ــة،  ــدة األمريكي ــات المتح ــدا والوالي ــا كن ــى؛ وهم ــة األول الخمس
إلــى  أوفــدن  الالتــي  الســفيرات  عــدد  إجمالــي  وصــل  حيــث 
يعــرض  ســفيرة.   22 إلــى   2022 فــي  مجتمعتيــن  الدولتيــن 
الجــدول )3( عــدد الســفيرات الالتــي أوفــدن إلــى دول مجموعــة 

السبع، باإلضافة إلى االتحاد األوروبي.

مجموعــة  دول  فــي  الســفيرات  عــدد   :3 الجــدول 
2022 فــي  األوروبــي  واالتحــاد  الســبع 

عدد السفيراتدول مجموعة السبع

12كندا

10الواليات المتحدة

9فرنسا

9إيطاليا

7المملكة المتحدة

7ألمانيا

6اليابان

3االتحاد األوروبي

هل حققنا تقدمًا؟

إجمــااًل، وبحســب مــا يعرضــه الجــدول )1(، ُتَبّيــن نتائــج البحــث أن 
هنــاك تقدمــًا - بالرغــم مــن أنــه محــدود - قــد تحقــق منــذ 2021، 
حيــث َعّينــت غالبيــة الــدول أعــدادًا متزايــدًة مــن النســاء فــي 
مناصــب الســفراء رفيعــة المســتوى فــي 2022. وحقــًا فقــد زاد 
متوســط النســبة المئويــة للســفيرات إلــى %21.6 فــي 2022 

مقارنة بـ %20.7 في 2021.

ومــع ذلــك فــإن القفــزة األشــد وضوحــًا حدثــت منــذ 2018. ففــي 
كان  األوروبــي،3  واالتحــاد  العشــرين  مجموعــة  دول  حالــة 
متوســط النســبة المئويــة للســفيرات %17.1 فــي 2018 وزادت 

إلــى %20.4 فــي 2022. يعــرض الجــدول )4( مقارنــة بيــن النســبة 
المئويــة للســفيرات فــي 2018 وبيــن نســبتهن في مؤشــر 2022 
تلــك  ففــي  األوروبــي.   واالتحــاد  العشــرين  مجموعــة  لــدول 
المجموعــة وبفــرق فــي النســب بيــن %14.4 و%11.2 و10.2% 
والمملكــة  كنــدا  أن  يبيــن  تحليلنــا  فــإن  و2022،   2018 بيــن 
ملحوظــًا.  تقدمــًا  التوالــي  علــى  أحــرزت  وألمانيــا  المتحــدة 
وعمومــًا، ال تــزال النســاء ال تحظــى بالتمثيــل المنشــود فــي 
مناصــب الســفراء فــي دول مجموعــة العشــرين بنســبة أقليــة 

قدرها %20.4 من السفيرات في 2022.

3النسخة التي صدرت من المؤشر في 2018 لم تغٍط إال دول مجموعة العشرين، عالوة على االتحاد األوروبي.

دولة اإلمارات العربية المتحدة في بؤرة التركيز:
مــن بيــن الــدول العربيــة الثــالث فــي عينــة البحــث )مصــر، 
المتحــدة(،  العربيــة  اإلمــارات  ودولــة  والســعودية، 
ــبة  ــى نس ــدة أعل ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــجلت دول س

مئوية في عدد السفيرات بنسبة 10.9%.

المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــإن  ذلــك،  بجانــب 
لديهــا 12 ســيدة مــا بيــن ســفيرة وممثلــة دائمــة للدولــة 
وقنصــل عــام موفــدة حاليــًا فــي مختلــف أنحــاء العالــم، 
ــاون  ــة والتع ــي وزارة الخارجي ــر ف ــة مدي ــرة ونائب و19 مدي
الدولــي. وفــي 2021، كانت النســاء تشــكل نســبة 41.5% 
والتعــاون  الخارجيــة  وزارة  فــي  العامليــن  نســبة  مــن 
الدولــي و%60 مــن الخريجيــن فــي أكاديمية أنــور قرقاش 

الدبلوماسية.
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2018 % نسبة دول مجموعة العشرين
السفيرات

2022 % نسبة 
السفيرات

% الفرق في النسبة 
المئوية بين 2018 و2022

%1.30-%34.7%36.0 أستراليا
%14.4+%50.0%35.6كندا

%0.70+%33.8%33.1الواليات المتحدة األمريكية*
%7.50+%40.2%32.7جنوب أفريقيا *

%11.2+%40.0%28.8المملكة المتحدة
%1.80-%24.7%26.5فرنسا

%2.40-%23.5%25.9االتحاد األوروبي
%3.80+%26.0%22.2تركيا

%4.90+%23.3%18.4المكسيك
%4.60+%19.2%14.6األرجنتين

%2.80+%16.9%14.1الهندالهند
%10.2+%22.9%12.7ألمانيا

%0.60+%10.7%10.1البرازيل
%1.10+%11.0%9.9أندونيسيا

%5.30+%12.2%6.9إيطاليا
%4.60+%11.3%6.7الصين

%4.20-%0.8%5.0كوريا الجنوبية
%1.20-%2.5%3.7اليابان
%080+%1.4%0.6روسيا

%4.0+%4.0%0.0المملكة العربية السعودية
%3.28+%20.4%17.1المتوسط

 الجدول 4: نسبة السفيرات في دول مجموعة العشرين في 2018 و2022

*عالمة النجمة تشير إلى العديد من الشواغر في فترة تجميع البيانات. 
*اللون األخضر يشير إلى تحسن مقارنة بعام 2018.

هــذا التقــدم، وكذلــك مــا حــدث فــي الــدول خــارج مجموعــة 
العشــرين، ينبغــي الثنــاء عليــه واإلشــادة بالجهــود التــي ُبذلــت. 
ورغــم ذلــك فإنــه فــي ضــوء نســبة الـــ %21.6 فقــط - وهــي 
حصــة النســاء مــن إجمالــي مناصــب الســفراء للــدول الـــ 40 فــي 
عينــة البحــث لعــام 2022 - فــإن الصــورة واضحــة: العالــم ال يــزال 
ــي  ــين ف ــن الجنس ــاواة بي ــق المس ــل لتحقي ــق طوي ــه طري أمام

المناصب الدبلوماسية العليا.
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