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  تھادارإفي مجالس  عدد النساءاعف ضتبوأ المرأة المركز القیادي في المؤسسات ی :دیلویتتقریر 
 

 في مجالس اإلدارةالجندري لتعزیز التنوع تجتھد  دولة 64 •
 2015منذ إصدار عام  %3شغلھا النساء، أي بزیادة تمن مقاعد مجالس اإلدارة عالمیاً  15% •

مقابل  %29ل (رأسھا رجالنساء في مجالس اإلدارة التي ترأسھا امرأة مقارنةً مع تلك التي ی مقاعد تضاعف عدد •
عندما یكون  ھنامرأة، مقارنة مع عدد التي ترأسھالس اإلدارة اي مجفالنساء مقاعد  عدد معتطابق األرقام تقریباً و). 16%

 الرئیس التنفیذي رجالً 
         

تقر إلى التثمیل تفما زالت المرأة  ،في مجالس اإلدارة الجندريلتعزیز التنوع  المتواصلةالجھود بالرغم من  – 2017 یولیو 25
النساء في مجالس  " بعنوانتقریرھا الخامس من  إلصدارافي  العالمیة دیلویت، أالمر الذي تطرأت لھ مجالسھذه الكافي في ال

أن یفید بفي مجالس اإلدارة، و الجندريدولة لتعزیز التنوع  60جھود أكثر من  " والذي یستعرضاإلدارة من منظور عالمي
عام المنذ إصدار  في ھذا المضمار تقدم بسیطمما یشیر إلى  ،ط من مقاعد مجالس اإلدارة حول العالمفق %15 تحتلّ النساء 
 .للتقریر عینھ 2015

 
على حدة. جغرافیة فیھا لكل منطقة الجندري لعالقة بین قیادة الشركات والتنوع حول اللمرة األولى تحلیالً و یتضمن التقریر

 مقاعدالمجالس اإلدارة) وعدد  في ن ومقاعدیرؤساء تنفیذیمن ( قیادة النسائیة في الشركاتمباشر بین اللترابط الاكما یكشف 
 لس إدارة تلك الشركات.امجالتي تشغلھا نساء في 

 
لقد الشرق األوسط: " المواھب والتواصل في دیلویتدارة إرنا غندور سلھب، الشریكة المسؤولة عن في ھذا اإلطار، أفادت 

دارة مجالس اإلكما أن علیا. قیادیة مناصب الشركات التي تتبوأ فیھا المرأة في مجالس إدارة النسائیة  تضاعف عدد المقاعد
 :وأضافت ."ةتنفیذی ةرئیس وأ االدارة مجلسل ةرئیسامرأة كفرصة تعیین فیھا  تتضاعف تشمل نسبة ملحوظة من النساءالتي 

في الجندري زداد التنوع كلما امجالس اإلدارة،  النسائیة في مقاعدالو"یدل ذلك على أنھ كلما ارتفع عدد الرئیسات التنفیذیات 
منصب في فقط للنساء  %4، مع اتي یشغلن مناصب قیادیة علیاوالنساء الل بالرغم من ذلك، تبقى منخفضة نسبةلس. االمج

 حول العالم."اإلدارة رئاسة مجلس  وأرئاسة تنفیذیة 
 

ونمو  اعلةحوكمة فھي خطوة أساسیة لعتبر مسألة عدالة فحسب، بل ال توى العاملة في القإن عملیة خلق التوازن الجندري 
 اقتصادي شامل.

 
 اتالشركالشامل ومستقبل االقتصادي النمو 

توجھات أعمال تغیر جذریة تكنولوجیة ومجتمعیة في وقت تشھد معظم الشركات تحوالت  فاعالً الس اإلدارة دوراً تلعب مج
أعضاء مجلس اإلدارة للتأكید على استكشاف  -يوالمجتمع - يتنوع الفكرالأھمیة ھا. وھنا تبرز مستقبلھذه الشركات و

 .باستمرار آرائھم والتعبیر عنالزوایا افة لتحدیات من كا
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تضع دیلویت نصب عینیھا تفعیل التنوع الجندري في القوى العاملة وتعزیز النمو االقتصادي. : "قائلة سلھباستطردت و
لزیادة  B20قمة االعمال الدولیة  فيمشاركتنا  ما بینمبادرات تتراوح وبھدف دعم ھذه الجھود، تشارك دیلویت بفاعلیة في 

لدعم جدول أعمال األمم المتحدة  OECDتعاوننا مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة و ،ةالقوى العاملة النسائی مشاركة
تواصل دیلویت  كذلك، التنمیة االقتصادیة". الجندریة وجعلھا محورالمساواة تحقیق  والذي یتضمن 2030للتنمیة المستدامة 

في قدم مجلس اإلدارة" التي تإلى نضمام التأھیل لإلإلدارة من خالل برامجھا بعنوان "لتنوع الجندري في مجالس ادعوتھا ل
 لمساعدة إعداد النساء لمسؤولیات مجالس االدارة."

 
 اإلضافیة ما یلي: التقریر تتضمن أبرز نتائج

 
 الشرق األوسطاستراتیجیات تفعیل التنوع الجندري في 

 بروزاألوسط ال تطبق بشكل عام نظم الكوتا النسائیة في مجالس اإلدارة إال أن بعض دول المنطقة بدأت تشھد إن دول الشرق  •
ادة وزیوضع أھداف طوعیة واالفصاح ، بما في ذلك مشاركة المرأة في مجالس اإلدارة نسبةالعدید من االستراتیجیات لرفع 
حیث ال  ةمنخفضالنسبة مع كل ذلك، تبقى . الإراديلمعالجة التحیز ایة وتطبیق الكوتا النسائالشفافیة في تعیینات المدراء و

 .مثالَ  في دول مجلس التعاون الخلیجي مقاعد في مجلس اإلدارةالمن  %2أكثر من  المرأة شغلت
 

 األمریكیتین القارتین في مجالس اإلدارة في الجندري منخفضالتنوع 
. ولم 2015 قارنة مع تقریرم %2بزیادة أي  ،فقط من مقاعد مجلس اإلدارة %14نسبة  في الوالیات المتحدة  تشغل المرأة •

 .%4ما زالت تقل عن نسبة وتتطور نسبة مقاعد مجلس اإلدارة النسائیة 
انخفضت قد . و2015عام المنذ  %5بزیادة  ، %18تصل إلى نمت نسبة مقاعد مجلس اإلدارة التي تشغلھا المرأة في كندا ل •

 .2017عام  %5الى  2015عام  %6المرأة من ترأسھا نسبة مجالس اإلدارة التي ت
مجلس رؤساء من  %2فقط من مقاعد مجلس اإلدارة في أمریكا الالتینیة والجنوبیة بشكل عام و %7تشغل المرأة نسبة  •

 اإلدارة نساء.
 

ً ملحوظ اختالفااختالف التقدم عبر أوروبا   ا
). %42ل دولة تُقدم نظام الحصص بین الجنسین، أعلى نسبة لمقاعد مجلس اإلدارة التي تشغلھا المرأة (تملك النروج، وھي أو •

 من مناصب رئاسة مجلس اإلدارة. %7وتشغل المرأة نسبة 
من مقاعد مجلس  %20في المملكة المتحدة ، ولكن المرأة تشغل نسبة  طبقنظام الحصص للمرأة في مجالس اإلدارة ال یإن  •

 من مناصب رئاسة مجلس اإلدارة. %3ة ونسبة اإلدار
 

 منظور عالمي حول المرأة في مجلس اإلدارة
في مجلس  الجندري التنوعحول لألبحاث بجمع بیانات ) MSCI ESG ( بالنیابة عن شركة دیلویت العالمیة، قامت شركة

والشرق  ،وأوروبا ،نواألمریكیتی ،ط الھادئوالمحی ،آسیا من بینھا بلداً  44شركة في  7000التي تغطي ما یقرب من واإلدارة 
"المرأة في  تقریرإلى ھذه البیانات، یتضمن  . استناداً 2016دیسمبر  15معت البیانات اعتبارا من وأفریقیا. وقد جُ  ،األوسط

ً للتقدم المحرز  ً وبلدیا ً وإقلیمیا لمدى  ضمن تفصیالً زیادة التنوع في مجالس اإلدارة. كما یت فيمجلس اإلدارة" تحلیالً عالمیا
اإلعالم،  والتكنولوجیا؛ ووسائل ؛وتجارة التجزئة؛ المالیة ھي الخدمات رئیسة قطاعات 6تمثیل المرأة في مجالس اإلدارة في 

لھذه البیانات، قامت دیلویت العالمیة استكماالً والطاقة والموارد. و ؛وعلوم الحیاة والرعایة الصحیة ؛والتصنیع ؛واالتصاالت 
كما بلداً إضافیاً.  20من الجندري التنوع مجالس اإلدارة حول ومبادرات  الجندري معلومات عن حصص التنوعبتجمیع 

راء مد 4في مجالس اإلدارة. وأخیراً، أُجریت مقابالت مع  الجندريلتعزیز التنوع  بلداً  64في مجملھ جھود  التقریریستكشف 
وإحصاءات إضافیة  ةرونشمنتائج الالیات المتحدة لتقدیم وجھة نظر حول والوال ،والمملكة المتحدة ،والیابان ،من أسترالیا

 .البلدان التي یتواجدون فیھامجلس اإلدارة في الجندري في تنوع التقدم المشھود في الحول 
 

 
 النهاية

 
 نبذة عن دیلویت

حدودة، وھي شركة بریطانیة خاصة محدودة بضمان یُستخدَم إسم "دیلویت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء دیلویت توش توھماتسو الم
ویتمتع كل من شركاتھا األعضاء بشخصیة قانونیة مستقلة خاصة بھا. للحصول على المزید من التفاصیل حول الكیان القانوني لمجموعة 

http://www.oecd.org/inclusive-growth/


 
 

لي: دیلویت توش توھماتسو المحدودة وشركاتھا األعضاء، یُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التا
www.deloitte.com/about 

 تقدم دیلویت بخدمات تدقیق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة إلى عمالء من القطاعین العام والخاص في مجموعة
دولة، تقدم دیلویت من خالل  150ن الشركات األعضاء في أكثر من واسعة من المجاالت االقتصادیة. وبفضل شبكة عالمیة مترابطة م

مجموعة من المستشارین ذوي الكفاءات المتمیزة خدمات عالیة الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجھة التحدیات التي تعترض 
 متیاز.مھنیاً، كلھم ملتزمین بأن یكونوا عنواناً لإل 200,000نحو  عملیاتھم. تضم دیلویت

ودة فریق دیلویت ھي ثقافة موحدة ومبادئ مبنیة على النزاھة واإللتزام بالعمل سویاً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقدیم خدمات مھنیة ذات ج ما یجمع
الفرص المھنیة الممیزة.  نحرص على دعم بیئة داخلیة من التعلم المستمر والتطور وتنمیة الخبرات وتوفر عالیة للعمالء واألسواق أینما وجدوا. كما

 لدعم التنمیة المستدماة في المجتمعات التي ینتمون إلیھا. دیلویت بالمسؤولیة االجتماعیة للشركة ویؤمن فریق عمل
 

 دیلویت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
مات مھنیة اسست في منطقة الشرق دیلویت أند توش (الشرق األوسط) ھي عضو في "دیلویت توش توھماتسو المحدودة" وھي اول شركة خد

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ویمتد وجودھا

م قرابة وتعتبر دیلویت من الشركات المھنیة الرائدة التي تقوم بخدمات تدقیق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة وتض
المستوى  على ۲۰۱۰بلداً. وقد حازت دیلویت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ۱٥ي مكتباً ف ۲٦شریك ومدیر وموظف یعملون من خالل  ۳۰۰۰

وقد حصلت أیًضا  .(ITR) "األول لالستشارات الضریبیة في منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي حسب تصنیف مجلة "انترناشونال تاكس ریفیو
الشرق األوسط , أفضل شركة استشاریة, وجائزة التمیز في التدریب والتي تضم أفضل رب عمل في  على عدة جوائز في السنوات األخیرة

 .والتطویر في الشرق األوسط من ھیئة المحاسبین القانونیین في إنكلترا وویلز
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