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مؤرش أكادميية أنور قرقاش الدبلوماسية حول املرأة يف السلك الدبلومايس 2021

مؤشــر أكاديميــة أنــور قرقــاش الدبلوماســية 
حــول المــرأة في الســلك الدبلوماســي 2021

لطالمــا كانــت أهميــة التــوازن بيــن الجنســين في بيئة العمــل على قائمة 
اهتمامــات المنظمــات فــي معظــم الــدول حــول العالــم. وتباينــت النتائــج 

تباينــً شــديدًا، واختلفــت باختــاف المناطق الجغرافيــة والقطاعات.

ــد مــن القطاعــات  ــان عــن العدي ــب األحي وتخلفــت الدبلوماســية فــي غال
األخــرى فيمــا يتعلــق بالتــوازن بيــن الجنســين، وال ســيما فــي المناصــب 
العليــا، وذلــك بالرغــم مــن أن أجهــزة الشــؤون الخارجيــة فــي معظــم دول 
ــف أعــدادًا متزايــدًة مــن المرشــحات مــن النســاء فــي وظائــف  العالــم توظِّ

الملتحقيــن الجــدد بهــا.

يعــرض مؤشــر أكاديميــة أنــور قرقــاش الدبلوماســية 2021 حــول المــرأة 
فــي الســلك الدبلوماســي  النســبة المئويــة للســفيرات مــن النســاء 
الاتــي يمثلــن الــدول الـــ 40 األكبــر مــن حيــث القــوة االقتصاديــة علــى 
ــز علــى منصــب  ــي.1 وُيركِّ ــك االتحــاد األوروب ــم، بمــا فــي ذل مســتوى العال
ــد بعــض أهــم المناصــب  الســفراء؛ لقيــاس مــدى تقــدم المــرأة فــي تقل

القياديــة فــي عالــم الدبلوماســية.2

ــات فريــدة فــي طبيعتهــا؛ إذا أنهــا تبنــي علــى قاعــدة  ومجموعــة البيان
بيانــات بهــا أكثــر مــن 4,000 ســفير. ونأمــل مــن وراء مواصلــة توثيــق 
أعــداد النســاء اللواتــي يتــم تعيينهــن فــي مناصــب الســفراء أن نتمكــن 
لــوزارات  وإتاحــة وســيلة  الشــأن  هــذا  فــي  التقــدم  مــدى  متابعــة  مــن 

الخارجيــة للمقارنــة المعياريــة مــع نظيراتهــا فــي الــدول األخــرى.

 2018 فــي  ُنِشــَر  والــذي  أول،  اســتبيان  علــى   2021 مؤشــر  ويبنــي 
وتضمــن نظــرًة عامــًة عــن التعييــن فــي مناصــب الســفراء فــي جميــع 
دول مجموعــة العشــرين. ويضــم المؤشــر اآلن معظــم التعيينــات فــي 
مناصــب الســفراء علــى مســتوى العالــم، وذلــك بعــد أن توســعت القائمــة 

ــة بمــا فيهــا االتحــاد األوروبــي. فضــًا عــن ذلــك، يتطــرق  لتشــمل 40 دول
ــب الخــاص باألماكــن التــي يتــم تعييــن النســاء  ــى الجان مؤشــر 2021 إل
فيهــا. وتشــير النتائــج التــي توصلنــا إليهــا إلــى أن هنــاك تقدمــً حقيقيــً 
منــذ 2018، حيــث عّينــت الكثيــر مــن الــدول عــددًا أكبــر مــن النســاء فــي 

مناصــب عليــا.

ومــع ذلــك فــا جــدال فــي أن هنــاك حاجــًة لمزيــد مــن التقــدم؛ ليصبــح 
الســلك الدبلوماســي أكثــر تمثيــًا للجنســين.

قرقــاش  أنــور  أكاديميــة  مؤشــر  نتائــج 
الســلك  فــي  المــرأة  حــول  الدبلوماســية 

2021 الدبلوماســي 

ال يــزال تمثيــل المــرأة دون المســتوى المطلــوب فــي مناصــب الســفراء 
فــي مختلــف أنحــاء العالــم؛ فمــن بيــن 4,060 مــن الســفراء المعينيــن 
التــي جمعناهــا )عــدد مــن مناصــب  العينــة  الحاضــر فــي  الوقــت  فــي 
الســفراء كانــت شــاغرة فــي فتــرة تجميــع البيانــات(، شــغلت النســاء 842 
فقــط مــن مناصــب الســفراء، وهــذا يعنــي أن إجمالــي نســبة النســاء فــي 

مناصــب الســفراء هــي %20.7 لعــام 2021.

وتبيــن البيانــات أن الســويد تحتــل مرتبــة الصــدارة مــن حيــث أعلى نســبة 
مــن الســفيرات والممثــات الدبلوماســيات الدائمــات فــي 2021؛ فنســبة 
%48.1 مــن مجمــوع مناصــب الســفراء فــي الســويد تتوالهــا النســاء فــي 
2021 أو 50 ســفيرة مــن إجمالــي عــدد الســفراء وهــو 104. وتقتــرب 
نســبة المــرأة فــي مناصــب الســفراء فــي كنــدا مــن %46.3، حيــث هنــاك 
44 ســفيرة مــن بيــن 95 ســفيرًا وســفيرة. يعــرض الجــدول )1( نتائــج 

البحــث مــن الــدول الـــ 40 كلهــا، بمــا فــي ذلــك االتحــاد األوروبــي.
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الجدول 1: نسبة السفيرات في الدول الـ 40 في 2021

عدد السفيرات عدد السفراء % السفيرات الدولة الدرجة

50 104 48.1% السويد 1

44 95 46.3% كندا 2

33 75 44.0% النرويج 3

33 82 40.2% أستراليا 4

27 69 39.1% جنوب أفريقيا 5

28 74 37.8% أيرلندا 6

43 116 37.1% هولندا 7

52 154 33.8% المملكة المتحدة 8

30 89 33.7% النمسا 9

17 53 32.1% الفلبين 10

19 60 31.7% تاياند 11

42 136 30.9% الواليات المتحدة* 12

17 58 29.3% كولومبيا 13

19 72 26.4% الدنمارك 14

33 129 25.6% تركيا 15

19 78 24.4% المكسيك 16

32 137 23.4% االتحاد األوروبي 17

21 98 21.4% سويسرا 18

31 146 21.2% فرنسا 19

19 91 20.9% بولندا 20

25 123 20.3% أسبانيا 21

12 63 19.0% ماليزيا* 22

21 121 17.4% الهند 23

28 163 17.2% ألمانيا 24

11 70 15.7% نيجيريا 25

14 90 15.6% إسرائيل 26

10 67 14.9% األرجنتين 27
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عدد السفيرات عدد السفراء % السفيرات الدولة الدرجة

9 62 14.5% بنجاديش 28

10 73 13.7% سنغافورة 29

17 133 12.8% إيطاليا 30

16 128 12.5% البرازيل 31

10 86 11.6% بلجيكا 32

10 90 11.1% أندونيسيا 33

18 176 10.2% الصين 34

7 89 7.9% دولة اإلمارات العربية المتحدة 35

6 122 4.9% كوريا الجنوبية 36

4 157 2.5% اليابان 37

2 85 2.4% إيران 38

2 97 2.1% المملكة العربية السعودية 39

1 149 0.7% روسيا 40

842 4060 20.7% المجموع

*تشير إلى عدد كبير من الشواغر

 التباين الشديد بين مناطق العالم

 ُتظِهــر نتائــج البحــث لــدول الشــمال األوروبــي فــي العينــة )الدنمــارك، 
والنرويــج، والســويد( أن النســبة المئويــة للنســاء فــي مناصــب الســفراء 
هــي %40.6، ممــا يضــع هــذا الجــزء مــن العالــم فــي مقدمــة الدراســة. فــي 
حيــن أن دول أوقيانوســيا )وتمثلهــا فــي هــذه الدراســة أســتراليا فقــط( 
النســبة فيهــا %40.2، وهــي أعلــى نســبة بعــد دول الشــمال األوروبــي. 
فــي أمريــكا الشــمالية )الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وكندا، والمكســيك( 
ــن فيهــا كنــدا أعلــى عــدد مــن النســاء  النســبة هــي %34.0، والتــي ُتعيِّ
فــي مناصــب الســفراء. أمــا فــي أمريــكا الجنوبيــة )البرازيــل، واألرجنتيــن، 

وكولومبيــا(، فنســبة النســاء فــي مناصــب الســفراء هــي 17.0%. 

 فــي االتحــاد األوروبــي، نســبة النســاء فــي مناصــب الســفراء هــي 23.4%، 
فــي حيــن أن النســبة فــي أوروبــا ككل هــي %27.2. تقتــرب النســبة فــي 
أفريقيــا، والتــي تمثلهــا فــي هــذه الدراســة جنــوب أفريقيــا ونيجيريــا، مــن 
%27.3. النســبة المئويــة للنســاء فــي مناصــب الســفراء فــي آســيا هــي 
%12.9. وأخيــرًا، نســبة النســاء فــي مناصــب الســفراء فــي دول الخليــج 
اإلمــارات  ودولــة  الســعودية  العربيــة  )المملكــة  العينــة  فــي  العربــي 

العربيــة المتحــدة( هــي 4.8%.

أين يتم تعيينهن؟

مــن  النســاء  تعييــن  فيهــا  يتــم  التــي  األماكــن  عــن  الحديــث  عنــد 
الســفيرات، فــإن البيانــات توضــح أن منظمــة األمــم المتحــدة فــي نيويــورك 
هــي االختيــار األول لتعييــن النســاء فــي مناصــب الســفيرات. وال يثيــر 
ذلــك الدهشــة إذا علمنــا أن عــدد الســفيرات اللواتــي يتــم إيفادهــن إلــى 
دولــة أو منظمــة ينبغــي النظــر إليــه مــن زاويــة عــدد الســفراء ككل - مــن 
الرجــال أو النســاء - الذيــن يتــم إيفادهــم إلــى تلــك الدولــة أو المنظمــة. 
وتــدل نتائــج البحــث أيضــً علــى أنــه فــي حيــن أن هنــاك توزيعــً جغرافيــً 
واســعً لهــذه التعيينــات إال أن الــدول األوروبيــة تبــدو فــي المراكــز األولــى 
فــي اســتقبال الســفيرات، حيــث إن 7 مــن أماكــن تعييــن الســفيرات مــن 
بيــن 15 تقــع فــي أوروبــا. يعــرض الجــدول )2( أكثــر الجهــات اســتقباالً 

للســفيرات الموفــدات مــن الـــ 40 دولــة الــواردة فــي المؤشــر.
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 الجدول 2: الجهات الخمس األولى لتعيين السفيرات في 2021

عدد السفيرات الموفدات دولة / منظمة االستقبال الدرجة

12 األمم المتحدة، نيويورك 1

11 البرتغال 2

10 الدنمارك 3

10 السويد 3

9 تاياند 4

9 بولندا 4

9 فنلندا 4

9 األردن 4

9 فيتنام 4

9 الواليات المتحدة 4

8 غانا 5

8 نيجيريا 5

8 إيطاليا 5

8 المغرب 5

8 األمم المتحدة، جنيف 5

عنــد النظــر إليهــا كمجموعــة، تبــرز دول الشــمال األوروبــي فــي العينــة، 
ــى.  ــي الدنمــارك والســويد وفنلنــدا فــي المراكــز الخمســة األول حيــث تأت
وبحســب مــا أوضحنــاه مســبقً، فــإن دول الشــمال األوروبــي فــي صــدارة 
الــدول الموفــدة للســفيرات، حيــث يصــل متوســط نســبة الســفيرات 
لــدول الشــمال األوروبــي فــي العينــة إلــى %40.6. وربمــا تعكــس نقطــة 
أن هــذه الــدول هــي أيضــً فــي الصــدارة في اســتقبال الســفيرات االنطباع 
بــأن إيفــاد إحــدى الســفيرات إلــى هــذه الــدول هــو إشــارة سياســية قويــة 
لهــا تقديــر فــي دولــة االســتقبال. وقــد تشــير أيضــً إلــى أن هــذه الــدول 

تعتبــر بصفــة عامــٍة مــن البيئــات المفضلــة للعائــات.

 والســؤال الجديــر باالهتمــام - بعيــدًا عــن التركيز على نســبة الســفيرات 
المســتوى.  رفيعــة  الســفراء  لمناصــب  الســفيرات  تقلــد  مــدى  هــو   -
ــد ماهيــة "مناصــب  ــة بمــكان القيــاس الموضوعــي لتحدي ومــن الصعوب
الســفراء رفيعــة المســتوى". فــي معظــم األحيــان، تتمتــع بعــض الــدول 
المجــاورة، وال ســيما الــدول الكبيــرة وذات النفــوذ التــي تهيمــن علــى 
العاقــات السياســية واالقتصاديــة مــع دولــة اإلرســال، بقــدر كبيــر مــن 
الثقــل المتصــور فــي ترتيــب اختيــار الســفراء والتــي قــد ال تتوفــر لنفــس 
مناصــب  علــى  وكمثــال  عنهــا.  أبعــد  دولــة  فــي  الوظيفــة  أو  الدرجــة 
الســفراء رفيعــة المســتوى، نســتخدم دول مجموعــة الســبع، وهــي فــي 
جميــع األحــوال تقريبــً تحظــى برغبــة فــي اإليفــاد إليهــا فــي ضــوء قوتهــا 
السياســية واالقتصاديــة علــى مســتوى العالــم. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن 
دولتيــن فقــط مــن دول مجموعــة الســبع وصلتــا إلــى المراكــز الخمســة 

األولــى؛ وهمــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة وإيطاليــا.

هل حققنا تقدمًا؟

إجمــاالً، تبيــن نتائــج البحــث أن هنــاك تقدمــً تحقــق منــذ 2018، حيــث 
عّينــت غالبيــة دول مجموعــة العشــرين أعــدادًا متزايــدًة مــن النســاء 
فــي مناصــب الســفراء رفيعــة المســتوى. يعــرض الجــدول )3( مقارنــة 
فــي  نســبتهن  وبيــن   2018 فــي  للســفيرات  المئويــة  النســبة  بيــن 
 10.7 وقدرهــا  تحققــت  التــي  الفــرق  نســبة  وبفضــل   3 .2021 مؤشــر 
بيــن النســبتين فــي 2018 و2021، فــإن التحليــل الــذي أجرينــاه يظهــر 
بيــن دول  المركــز األول  أن كنــدا حققــت تقدمــً ملحوظــً وتحتــل اآلن 
مجموعــة العشــرين. مــن الناحيــة النســبية، أحــرزت إيطاليــا أكبــر تقــدم 
فــي هــذا الشــأن، حيــث ضاعفــت تقريبــً مــن نســبة الســفيرات )مــن 6.9% 

إلــى 12.8%(.

بالتمثيــل  تحظــى  ال  النســاء  تــزال  ال  العشــرين،  مجموعــة  دول  بيــن   
المنشــود فــي مناصــب الســفراء. فمــن بيــن 2,429 مــن الســفراء فــي 
الوقــت الحاضــر، ال يوجــد إال 446 ســفيرة. وهــذا يعنــي أن إجمالــي نســبة 
النســاء فــي مناصــب الســفراء  فــي دول مجموعــة العشــرين هي 18.4% 
لعــام 2021. ولكــن يعتبــر ذلــك تحســنً مقارنــة بعــام 2018، والــذي كان 
عنــد  العشــرين  مجموعــة  دول  فــي  المرجــح  المتوســط  إجمالــي  فيــه 

.16.7%
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الجدول 3: نسبة السفيرات في دول مجموعة العشرين في 2018 و2021

% الفرق في النسبة 
المئوية بين 2021 

و2018

2021 % نسبة
 السفيرات

التصنيف
2018

2018 % نسبة 
السفيرات

التصنيف 
2018 الدرجة

+4.2% 40.2% 2 36.0% 1  أستراليا

+10.7% 46.3% 1 35.6% 2 كندا

-2.2% 30.9% 5 33.1% 3 الواليات المتحدة 
األمريكية*

+6.4% 39.1% 3 32.7% 4 جنوب أفريقيا

+5.0% 33.8% 4 28.8% 5 المملكة المتحدة

-5.3% 21.2% 9 26.5% 6 فرنسا

-2.5% 23.4% 8 25.9% 7 االتحاد األوروبي

+3.4% 25.6% 6 22.2% 8 تركيا

+6.0% 24.4% 7 18.4% 9 المكسيك

+0.3% 14.9% 12 14.6% 10 األرجنتين

+3.3% 17.4% 10 14.1% 11 الهند

+4.5% 17.2% 11 12.7% 12 ألمانيا

+2.4% 12.5% 14 10.1% 13 البرازيل

+1.2% 11.1% 15 9.9% 14 أندونيسيا

+5.9% 12.8% 13 6.9% 15 إيطاليا

+3.5% 10.2% 16 6.7% 16 الصين

-0.1% 4.9% 17 5.0% 17 كوريا الجنوبية

-1.2% 2.5% 18 3.7% 18 اليابان

+0.1% 0.7% 20 0.6% 19 روسيا

+2.1% 2.1% 19 0.0% 20 المملكة العربية 
السعودية

*تشير إلى عدد كبير من الشواغر

 هــذا التقــدم، وأيضــً مــا حــدث فــي الــدول خــارج مجموعــة العشــرين، 
ينبغــي الثنــاء عليــه وكذلــك اإلشــادة بالجهــود التــي ُبذلــت. ورغــم ذلــك 
فإنــه فــي ضــوء نســبة الـــ 20.7 فقــط وهــي حصــة النســاء مــن إجمالــي 

مناصــب الســفراء للــدول الـــ 40 فــي عينــة البحــث، فــإن الصــورة واضحــة: 
ــل لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين  ــزال أمامــه طريــق طوي ــم ال ي العال

ــا. فــي المناصــب الدبلوماســية العلي
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Endnotes
1.  The AGDA Women in Diplomacy Index of 2021 was compiled and authored by a team of three AGDA faculty - Ulrik Birk-Petersen, Dr. Sara 

Chehab and Sara Kazim - with the assistance of a team of six AGDA students: Khulood Jamal Adam, Ahmed Al Ameri, Fatma Al Banna, 
Fatima Al Hammadi, Salama Al Qubaisi and Hassan Al Suwaidi. Our sincere thanks go to the team of students for their invaluable efforts in 
producing this Index.

2.  Methodology: To calculate the share of women ambassadors in the 40 countries, a survey was made of each country based on the following 
criteria:

- The survey was limited to the 40 biggest economies in the world, including the European Union. Due to the size of their foreign services, 
 these countries represent a large part of all ambassadorial nominations globally. The list of countries was identified using IMF data.

- The total number of ambassadors was calculated by relying on data found on the various embassy websites of each country. Only on 
rare occasions, when embassy websites were either unavailable or clearly not up-to-date, were secondary sources used.

- The total number of ambassadors includes active ambassadors and permanent representatives to international and regional 
organizations (and high commissioners in the case of Commonwealth states) with ambassadorial rank serving as heads of mission abroad.

- The data count did not include consuls, consuls-general, deputy heads of mission with or without ambassadorial rank, chargés 
d’affaires, ambassadors-at-large for particular issues (e.g. nuclear proliferation, migration, etc.) or persons with ambassadorial rank 
serving in their national capital as opposed to serving as heads of a diplomatic mission abroad.

- The data was gathered between 1 November and 15 December 2020.

3. The 2018 iteration of the Index only covered the countries of the G20, as well as the European Union.


