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Chapter V 
Gender equality 

  الفصل الخامس
 المساواة بين الجنسين

   
 This chapter focuses on the third 
Millennium Development Goal (MDG), 
“Promote Gender Equality and Empower 
Women”.  Data were drawn from the United 
Nations Statistics Division, the MDG database 
(accessed in November  2013),  

يرآز هذا الفصل على الهدف الثالث من األهداف   
اإلنمائية لأللفية والمعني بتعزيز المساواة بين الجنسين 

نات واسُتمّدت البيانات من قاعدة بيا .وتمكين المرأة
األهداف اإلنمائية لأللفية في شعبة اإلحصاءات في األمم 

 . 2013في تشرين الثاني  المتحدة
   
 Table V-1 is on gender parity in 
education.  The Gender Parity Index (GPI), ratio 
of girls to boys, in primary, secondary and 
tertiary education is the ratio of the number of 
female students   enrolled at primary, secondary 
and tertiary levels of education to the number of 
male students in each level. To standardise the 
effects of the population structure of the 
appropriate age groups, the Gender Parity Index 
(GPI) of the Gross Enrolment Ratio (GER) for 
each level of education is used. The GER is the 
number of pupils enrolled in a given level of 
education, regardless of age, expressed as a 
percentage of the population in the theoretical 
age group for the same level of education. The 
GPI reflects the level of access to education of 
females compared to that of males.  

A GPI of less than 1 indicates that there are 
fewer females than males. The table presents 
the GPI estimates for each level of education 
since 2000.  Gender inequities in education 
continue to exist in some Arab societies due to a 
variety of reasons.  Most countries have almost 
reached or exceeded parity in the three levels of 
education. All countries have achieved parity 
between girls and boys in level of primary 
education with the exception of Yemen which is 
showing progress over the years. While in the 
level of Secondary education Iraq, Morocco, 
Saudi Arabia and Yemen have the lowest GPI.  
In Gulf countries, Jordan, Lebanon, Palestine 
and Tunisia, there are fewer boys than girls 
enrolled in the tertiary level of education. Qatar 
recorded the highest enrolment for girls in the 
level of tertiary education. 

ي   V-1ويتناول الجدول    المساواة بين الجنسين ف
يم دائي  .  التعل يم االبت ي التعل ين ف افؤ الجنس ر تك ومؤش

ن         ذآور م ى ال اث إل بة اإلن و نس امعي ه انوي والج والث
ل    ذه المراح ي ه جلين ف الب المس ار  و .    الط د آث لتوحي

ة المناس  ات العمري كانية للفئ ة الس تخدام الترآيب تم اس بة، ي
افؤ  ر تك ين  مؤش ن ن) GPI(الجنس اق  م بة االلتح س

ة  يم   ) GER(اإلجمالي تويات التعل ن مس توى م ل مس . لك
ي      يه نسبة االلتحاق االجماليةو ذ المسجلين ف عدد التالمي

را       مستوى معين من التعليم، بغض النظر عن السن، معب
ة النظري         ة العمري ي الفئ ة من السكان ف بة مئوي  ةعنه آنس

توى  ل ه لمس يم نفس ن التعل افؤ  . م ر التك ر مؤش ين ويعّب ب
ى        عن الجنسين بة إل يم نس ى التعل اث عل مدى حصول اإلن
  .الذآور

 
ذا المؤشر عن  اض ه دل انخف اث 1وي دد اإلن ى أن ع  عل

ذآور   دد ال ن ع ل م ول   . أق ديرات ح دول تق من الج ويتض
ام   ذ ع يم من تويات التعل ي مختلف مس ذا المؤشر ف ة ه قيم

ين الجنسين    . 2000 وال يزال التباين في مؤشر التكافؤ ب
باب     ة ألس ات العربي ي بعض المجتمع ًا ف يم قائم ي التعل ف

ددة   تتجـاوز  أو البلدان تقريبـا  معظم حققتوقد  . متع
دائي   و .التعليم الثالثة في مستويات التكافؤ يم اإلبت في التعل

ل  ت آ ين   حقق ين الجنس افؤ ب دان  التك االبل يمن  م دا ال ع
دماً   دوره تق ن   والذي يحرز ب ر الس ي    . واتعب ين ف ا يتب بينم

أن  انوي  ب يم الث توى التعل راق مس ة الع رب والمملك والمغ
عودية  ة الس يمن العربي جلت   وال دل  س ى مع ر  أدن لمؤش

اون الخليجي،        .تكافؤ الجنسين   دان مجلس التع ي بل ا ف أم
ونس،    طين وت ان وفلس ل  واألردن ولبن دد أق اك ع ن  هن م

ذآور اث  ال ه لإلن اليمن يم الع ة التعل ي مرحل جلين ف  .المس
ى  و ر أعل جلت قط بة س اق  نس توى   لالتح ي مس ات ف لفتي

 .التعليم العالي
 

   
 
 

  
 

   



Table V-2 is on women in wage employment.  
The share of women in wage employment in the 
non-agricultural sector is expressed as a 
percentage of total wage employment.  The 
indicator “share of women in wage employment 
in the non-agricultural sector” measures the 
degree to which the labour market is open to 
women in the industry and services sectors. 
This openness not only allows for equal 
employment opportunities for women but also 
enhances general economic efficiency, therefore 
improving the ability of the economy to adapt to 
change.  There has been an increase in the share 
of women in wage employment during 1995-
2011 in Palestine and Yemen. This indicates 
that working women have become more 
integrated into the monetary economy through 
their participation in the formal and informal 
sectors.  The share of women in wage 
employment is highest in Oman (24.5 per cent 
in 2000 and 21.9 per cent in 2008), and lowest 
in Yemen (7 per cent in 2000 and 11.7 per cent 
in 2010).  The labour market remains strongly 
gender segregated in many countries.  The short 
supply of productive work affects women’s 
employment disproportionately.  Women are 
much more likely than men to work as 
contributing family workers without pay, and to 
work in the informal sector. 

بيانات حول المرأة في العمل المدفوع  V-2ويقّدم الجدول 
فحصة المرأة في العمل المدفوع األجر  خارج .  األجر

القطاع الزراعي هي نسبة النساء العامالت من مجموع 
ويقيس مؤشر حصة المرأة في العمل المدفوع .  العاملين

األجر خارج القطاع الزراعي مدى تقّبل المرأة في 
ودخول . ة والخدماتأسواق العمل في قطاعي الصناع

المرأة في مختلف مجاالت سوق العمل هو ضرورة ليس 
لتحقيق المساواة بين الجنسين في العمل فحسب، بل 
لتعزيز الكفاءة االقتصادية، وبناء قدرة االقتصاد على 

حصة المرأة في العمل  وازدادت.  التكّيف مع أّي تغيير
في فلسطين  2011-1995  خاللالمدفوع األجر 

وهذا يدل على أن المرأة العاملة أصبحت أآثر . منوالي
اندماجًا في االقتصاد النقدي من خالل مشارآتها في 

مان أعلى وسّجلت ُع.  القطاعين النظامي وغير النظامي
في المائة  24.5(حصة للمرأة في العمل المدفوع األجر 

؛ بينما )2008في المائة في عام  21.9و 2000في عام 
 و 2000في المائة في عام  7(حصة  سجل اليمن أدنى

وال تزال سوق ).  2010 في المائة في عام   11.7
. العمل شبه خالية من النساء في عدد آبير من البلدان

فعدم توّفر فرص آافية للعمل المنتج يؤثر على وضع 
والنساء هن أآثر تعرضًا من . المرأة في سوق العمل

وآذلك للعمل في الرجال للعمل بدون أجر ضمن األسرة، 
 .القطاع غير النظامي

   
Table V-3 presents data on women in 

decision-making, namely data on the proportion 
of seats held by women members in single or 
lower chambers of national parliaments, as a 
percentage of all seats.  Data from 2000 to 2013 
show significant variations between member 
countries in the proportion of seats held by 
women in national parliaments. In 2013, 
women’s share ranged from a low of 0.3 per 
cent in Yemen followed by 1.2% in Oman, 2% 
in Egypt, 3.1% in Lebanon, 24.6 in Sudan and 
25.2% in Iraq to a high of 26.7 per cent in 
Tunisia.  The latter is 3.3 percentage points 
from the target of 30 per cent.  The process of 
advancing and enforcing the political rights of 
women is making slow progress in the region. 
Women are still underrepresented in national 
parliaments in most countries.  In 2012 and 
2013, women’s participation in national 
parliaments significantly declined in Egypt, 
Oman, and UAE while it significantly increased 
in Bahrain, Libya, Morocco and Saudi Arabia. 

ات عن  V-3 ضمن الجدول   ويت   ي    بيان رأة ف الم
رار  نع الق ن      .  ص رأة م ة الم ات حص ذه البيان مل ه وتش

بة      ة، وتحسب بالنس ات الوطني مجموع المقاعد في البرلمان
وع المقاعد ن مجم ة م رة . المئوي ات عن الفت ير البيان وتش

د    2013  -2000 ين نسب المقاع اوت ملحوظ ب ى تف إل
دان        ي البل ة ف ات الوطني ي البرلمان اء ف غلتها نس ي ش الت

رة     ذه الفت ي ه ام   .  األعضاء ف ، تراوحت  2013 وفي ع
ي  في المائة   0.3مستوى منخفض بلغ  من  هذه النسبة  ف

ان، و   1.2تليها  اليمن ي عم ي مصر، و   2٪ ف ٪ 3.1٪ ف
راق 25.2في السودان و % 24.6 و في لبنان،  ٪ في الع

غ توى بل ى مس ى أعل ي   26.7ال ة ف ي المائ ونس ف . ت
ونس اج ت ى  وتحت ة  3.3 إل ق الحص ة لتحقي اط مئوي نق

ة  30المنشودة والبالغة  ر أن  .  في المائ دم المحرز   غي التق
اه   ة    باتج ي المنطق رأة ف ية للم الحقوق السياس وض ب  النه

اً  زال بطيئ امو . ال ي ي ع ع ، 2013و  2012 يف تراج
ل  ي   تمثي وظ ف كل ملح ة بش ات الوطني ي البرلمان رأة ف الم
دة وعمان، ومصر،  ا     اإلمارات العربية المتح ي حين أنه ف

رب     ا والمغ رين وليبي ي البح وظ ف كل ملح زادت بش
 .والمملكة العربية السعودية



  
   
   
    

Sources  المصادر 
   
United Nations Statistics Division, Millennium 
Development Goals Database 
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx 
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