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  أفريقيافي األبعاد المكانية لألوضاع االقتصادية والسياسية لممرأة 
 ."دراسة جغرافية"

 ()د. السيد محمد عمي محمود
 ممخص البحث:

االجتماعي الثقافي طبيعة اإلطار عمى بشكؿ كبير يعتمد دور المرأة في عممية التنمية     
باإلضافة إلى سياسات الدولة ، والتنمية االقتصادية المتحققة في المجتمع المحيط بيا
تتفاعؿ بعضيا مع بعض لتشكؿ طبيعة األوضاع  رأة، وال شؾ أف ىذه العوامؿالمتعمقة بالم

 االقتصادية والسياسية لممرأة التي تؤثر بدورىا عمى مشاركة المرأة في التنمية.
خالؿ  قيةاألفريممرأة عمى األوضاع االقتصادية والسياسية ل الدراسة إلى التعرؼ تيدؼو    

براز و ، بأوضاع المرأة بأقاليـ العالـ المختمفة مقارنة ىذه األوضاعو ، سنوات زمنية مختمفة ا 
 األفريقيةممرأة ألوضاع االقتصادية والسياسية لواألسباب الجغرافية لتبايف االتبايف المكاني 

 .عبر أقاليـ ودوؿ القارة
األبعاد المكانية لحجـ اإلناث وؿ تناوؿ المبحث األي، مباحث ةوتضمنت الدراسة ثالث    
، األفريقيةعرض المبحث الثاني األبعاد المكانية لألوضاع االقتصادية لممرأة ي، و أفريقيافي 
 .األفريقيةناقش المبحث الثالث األبعاد المكانية لألوضاع السياسية لممرأة يو 

عف العديد مف  اأفريقيانخفاض األوضاع االقتصادية لممرأة في قارة  وأظيرت الدراسة   
، في تمؾ األوضاع األفريقيةأقاليـ العالـ مع وجود تبايف وتفاوت بيف أقاليـ ودوؿ القارة 

مستوى العالـ مع  مع نظيرتيا عمى األفريقيةبينما تماثمت نسب تمثيؿ المرأة في البرلمانات 
 وجود تبايف في نسب التمثيؿ عمى مستوى أقاليـ ودوؿ القارة.

لدى المجتمع بأىمية عمؿ المرأة، وتوفير التأىيؿ  بضرورة زيادة الوعي وأوصت الدراسة   
توجيو اإلناث إلى دراسة عمى المنافسة في سوؽ العمؿ، و  ىاوالتدريب لممرأة بما يساعد

التي يحتاجيا سوؽ العمؿ، وتشجيع القطاع الخاص عمى توظيؼ اإلناث،  التخصصات
سياسي والقوالب النمطية ، ومعالجة العنؼ الوتعزيز ميارات النساء في القيادة السياسية

والتأكيد عمى دور التعميـ  ،والتمييز عمى أساس األعراؼ االجتماعية ألدوارالنوع االجتماعي
   ي تعوؽ المشاركة السياسية لممرأة األفريقية.ت، ومعالجة التحديات اللتمكيف المرأة سياسياً 

                                                 
 ()  بوزارة التربية مشرف تربوي بإحدى المدارس الخاصة حاصل عمى دكتوراه في الجغرافيا االجتماعية ويعمل

 .والتعميم بالمممكة العربية السعودية
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 مقدمة:
وتطورىا  لمرأةأبرز القضايا المتعمقة بدراسة أوضاع ا تمثؿ المشاركة االقتصادية لممرأة أحد

في المجتمعات النامية، لما ليذه المشاركة مف أىمية في تعزيز نجاح الجيود التنموية مف 
جانب، ولما تواجيو المرأة مف معوقات وصعوبات وىي تحاوؿ القياـ بيذا الدور أثناء 

 دخوليا سوؽ العمؿ مف جانب آخر.
، فإف كاف معمومًا لمجميع خرىبدور المرأة في التنمية سنة بعد األالىتماـ لذلؾ يتعاظـ ا   

نتاجيتو  ة أف المرأة عنصر بشري فاعؿبالضرور  كالرجؿ، فإف إىدار ىذا العنصر وجيوده وا 
وتأثيراتو، يمثؿ بال شؾ سوء استغالؿ واضح لمموارد المتاحة في المجتمع، األمر الذي مف 

فإف دخوؿ المرأة إلى  ة ويشوه مساراتيا ومخرجاتيا. ورغـ ذلؾشأنو أف يؤخر جيود التنمي
منتجة ومستثمرة وعاممة وفاعمة، ما زاؿ يواجو العديد مف التحديات سوؽ العمؿ، 

ف الكثير مف جيود المرأة ال االجتماعية واالقتصادية والثقافية. ليس ذلؾ فحسب، بؿ إ
واع محددة مف النشاطات في اإلحصاءات الرسمية التي تعترؼ غالبًا بأنتحسب 

االقتصادية ذات المردود النقدي المادي وتيمؿ المساىمات األخرى التي تتركز فييا النساء 
 مثؿ األعماؿ المنزلية والمشاركة في األعماؿ العائمية غير مدفوعة األجر.

تعزز المشاركة السياسية لممرأة المساواة بيف الجنسيف مف خالؿ تحدي اليياكؿ  كما  
 تماعية والسياسية القائمة التي تديـ ثقافة تبعية المرأة في المجاليف الخاص والعاـ.االج
مف الناحية ف كثيرة، إشراؾ النساء في العممية السياسية يولد فوائد سياسية واقتصاديةإف    

، ويحسف نتائج السياسات، ف الفساديحد م عدد النساء في البرلماف نجد أف زيادةالسياسية، 
، مف الناحية االقتصاديةأما ت العامة. مولية مجموعات األقميات في المجاالويعزز ش

عزز النمو ي، دمج المرأة في سوؽ العمؿ حيث أف، في التنمية تعتبر المرأة عنصر فاعؿف
 االقتصادي والتنموي.

وجد عالقة تأثير متبادؿ بيف األوضاع االقتصادية واالجتماعية لممرأة وتمثيميا في تكما 
 .ؿ السياسيالمجا
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 أىمية الدراسة:
تنبع أىمية الدراسة كونيا مف الدراسات التي تقدـ تحمياًل لمخصائص االقتصادية       

، ومقارنتيا بالمستوى العالمي ومستوى أقاليـ العالـ األخرى، أفريقياوالسياسية لممرأة في قارة 
ميف بشؤوف المرأة عمى والميتومف ثـ فإنيا سوؼ تمثؿ مرجعًا أساسيًا لصناع القرار 

، كما يؤمؿ مف الدراسة أف تسيـ في تقميص فجوة التنمية المتعمقة أفريقيامستوى قارة 
 .أفريقيابأوضاع المرأة االقتصادية والسياسية في قارة 

 إشكالية الدراسة:
 تدور إشكالية الدراسة حول األسئمة التالية:

خالؿ سنوات  أفريقياة لممرأة في مقدار التغير في األوضاع االقصادية والسياسي ما -
 مختمفة؟

عمى مستوى أقاليـ  األفريقيةما مدى تبايف األوضاع االقتصادية والسياسية لممرأة  -
 ؟ودوؿ القارة

مقارنة بنظيرتيا  األفريقيةما حجـ تبايف األوضاع االقتصادية والسياسية لممرأة  -
  ؟عمى مستوى أقاليـ العالـ

 ؟أفريقياتصادية والسياسية لممرأة في أسباب تبايف األوضاع االق ما -
 أىداف الدراسة: 

 خالؿ سنوات زمنية  األفريقيةممرأة التعرؼ عمى األوضاع االقتصادية والسياسية ل
 .مختمفة

  بأوضاع المرأة بأقاليـ العالـ االقتصادية والسياسية  األفريقيةمقارنة أوضاع المرأة
  .المختمفة

 عبر أقاليـ و األفريقيةممرأة القتصادية والسياسية لإبراز التبايف المكاني لألوضاع ا 
 دوؿ القارة.

  ممرأة األوضاع االقتصادية والسياسية ل باب الجغرافية لتبايفالوقوؼ عمى األس
 .األفريقية
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 منيجية الدراسة:
      اعتمدت الدراسة عمى منيج التحميؿ المكانيSpatial Analysis 

Approach  أفريقياأقاليـ ودوؿ قارة اينات المكانية بيف وؽ والتبالفر  في إظيار 
وأقاليـ العالـ األخرى بشأف األوضاع االقتصادية  أفريقياوكذلؾ بيف قارة 
 Cause-Effectوالمنيج السببي التأثيري  ،األفريقيةوالسياسية لممرأة 

Appoach سباب التباينات المكانية المتعمقة باألوضاع في التعرؼ عمى أ
 Evolutionaryلتطوري، والمنيج ااألفريقيةلسياسية لممرأة االقتصادية وا

Approach األفريقيةدراسة وفيـ تطور األوضاع االقتصادية والسياسية لممرأة ل 
 .خالؿ سنوات مختمفة

 ويشمل البحث المحاور التالية:
 . أفريقيا: األبعاد المكانية لحجم اإلناث في المحور األول
قش مف خاللو وينا. األفريقيةلممرأة  كانية لألوضاع االقتصاديةالم : األبعادالمحور الثاني

في  األفريقيةعدد مف المؤشرات التي تعكس مشاركة المرأة العممية وتضمنت مشاركة المرأة 
في قطاعات األنشطة االقتصادية المختمفة، بطالة  األفريقيةمشاركة المرأة و قوة العمؿ، 

 الدخؿ القومي اإلجمالي.، ونصيب اإلناث مف األفريقيةالمرأة 
عرض مف خاللو يو  .األفريقيةالسياسية لممرأة  المحور الثالث: األبعاد المكانية لألوضاع

 .األفريقيةالتمثيؿ السياسي لممرأة في البرلمانات 
 الدراسات السابقة:

 ,Nchake& Koatsa)دراسات تناولت مشاركة النساء في قوة العمل ومنيا دراسة 

2017 )
جنوب الصحراء، وأظيرت  أفريقيامشاركة النساء في قوة العمؿ في  فبعنوا (1)
أف عمالة اإلناث ومشاركتيا في قوة العمؿ تميؿ إلى الزيادة مع مستوى التنمية  الدراسة

 االقتصادية، وتعميـ اإلناث، والوصوؿ إلى البنية التحتية لالتصاالت في حيف أنيا تنخفض
وأظيرت أيضًا  روس نقص المناعة البشرية بيف النساء.البطالة وانتشار في نسبمع ارتفاع 

                                                 
(1) Mamello, A. N., & Nthabiseng, J. K., female labor  force participation in sub-saharan 

Africa, Department of Economics, National University of Lesotho . Available at: (http:// 

www.essa.org.za/fullpaper/essa). 
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القيود السياسية والقانونية عمى المساواة بيف الجنسيف مف حيث الفرص االقتصادية في  أف
مكاف العمؿ وفي أسواؽ االئتماف ىي أيضا عقبات رئيسية أماـ مشاركة اإلناث في القوى 

، وتناولت "صادية لممرأةتالمشاركة االق مؤشراتبعنواف" (1)(6116دراسة ) الميثي، .العاممة
بطالة اإلناث ونصيب  وحسب نوع العمؿ، ونسبالعمؿ مشاركة المرأة العربية في قوة 

بتعزيز مشاركة النساء في قوة العمؿ اإلناث مف الدخؿ القومي اإلجمالي، وأوصت الدراسة 
 .ؿ البشريمف خالؿ النو االقتصادي وتنمية القطاع غير الرسمي وبناء رأس الما

 Bolzendahi, 2010ومنيا دراسة )دراسات تناولت المشاركة السياسية لممرأة   

&Coffe )(6)  األفريقيةالدوؿ  الفجوات بيف الجنسيف في المشاركة السياسية عبر" بعنوان 
التجاىات ا"  بعنوان (3)(Ndlovu & Mutale, 2013دراسة )،  "جنوب الصحراء الكبرى

التي أدت إلى  العوامؿ تناولت الدراسة، " أفريقياالمرأة في السياسة في الناشئة في مشاركة 
وما ىي اإلجراءات التي يمكف . أفريقيافي  تغييرات إيجابية في المشاركة السياسية لممرأة

 ,Kassaدراسة ) .األفريقية ممرأةالسياسية لمشاركة التحسيف  اتخاذىا مف أجؿ مزيد مف

وأظيرت الدراسة  ،"وفرص المشاركة السياسية لممرأة في إثيوبياتحديات " بعنواف ، (4)(2015
أف العوامؿ االقتصادية والدينية واالجتماعية والثقافية ساىمت في فقر النساء في المشاركة 

 ةة السياسية تسمح لممرأة بمعالجالسياسية بالبالد. وكشفت الدراسة كذلؾ أف المشارك
 .جتمعمالواالحتياجات األساسية في المشاكؿ 

 
 
 
 

                                                 
هثح انهٍثً، مؤشراخ انمشاركح االقتصادٌح نهمرأج، انمؤتمر انطادش نمنظمح انمرأج انؼرتٍح " دور اننطاء فً  (1)

 .6112ر دٌطمث 11-11اندول انؼرتٍح ومطاراخ اإلصالح وانتغٍٍر، انقاهرج 

(2) Coffe, H., & Bolzendahl, C., Gender Gaps in Political Participation Across Sub- 

Saharan African Nations, 2010, pp.245-264. Available at: (http://www . link springer. 

Com/article). 

(3) Ndlovu, S., & Mutale, S., Emerging Trends in Women’s Participation in Politics in 

Africa, American International Journal of Contemporary Research Vol. 3 No. 11: 

November 2013, p.75.  Available at: ( http://www.aijcrnet.com/journal). 
(4)Kassa, S., Challenges and Opportunities of Women Political Participation in  Ethiopia,  

Journal of Global Economics, Volume 3- Issue 4, 2015. Available at:(http://www. 

omicsonline.org).  

https://www/
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 :أفريقيااإلناث في قارة  (1-1)
ال شؾ أف التركيب النوعي لمسكاف يمثؿ أىمية كبيرة فالتوازف بيف الذكور واإلناث أمر     

 أفريقيا، وبمغ جممة عدد سكاف قارة (1)ميـ، ولو أبعاد ديموغرافية واقتصادية واجتماعية
سكاف العالـ  ف جممة عدد: م1441، تشكؿ 2005مميوف نسمة عاـ  924476

مميوف نسمة، تشكؿ ( 463481) ( مميوف نسمة، وبمغ جممة عدد اإلناث بالقارة6542416)
: مف جممة اإلناث عمى مستوى العالـ 1443: مف جممة عدد سكاف القارة، وتمثمف 5042

ليصؿ  أفريقيا، بينما ارتفع جممة عدد اإلناث بقارة 2005( مميوف أنثى عاـ 3246404)
: مف جممة عدد سكاف القارة 5041، يشكمف 2018ميوف نسمة عاـ م 644462إلى 

: مف جممة عدد اإلناث عمى مستوى العالـ 17( مميوف نسمة، ويمثمف 1287492)
 .(2)2018( مميوف أنثى عاـ 3782410)

خالل  بالمميون نسمة أفريقياقارة أقاليم التوزيع العددي والنسبي لإلناث في ( 1جدول )
 (.6118-6115الفترة )

السنة           
 اإلقميـ

6115 6118 
جممة 
 اإلناث

: جممة 
 السكاف

 جممة  :
 القارةب اإلناث 

جممة 
 اإلناث

: جممة 
 السكاف

: جممة 
 القارةب اإلناث

 1844 4948 118432 2042 4948 93447 أفريقياشماؿ 
 3349 5044 218444 3247 5045 151477 أفريقياشرؽ 
 1341 5042 84455 1242 5044 56439 أفريقياوسط 
 542 5140 33464 641 5140 28443 أفريقياجنوب 
 2944 4947 189467 2848 4948 133475 أفريقياغرب 
 100 5041 644462 100 5042 463481 أفريقياقارة 

Source :United Nations , Nations Unies New York, 2018, Department of Economic and Social 

Affairs, Statistics Division, Statistical Yearbook 2018 edition Sixty-first issue. 

                                                 

رشود بف محمد الخريؼ، التركيب العمري والنوعي لسكاف المممكة العربية السعودية: دراسة التبايف الجغرافي  (1)
 .66ىػ، ص 1420-25السنة  -2افية، الدارة، العدد والتغيرات الديموغر 

(2) United Nations , Nations Unies New York, 2018, Department of Economic and Social 

Affairs, Statistics Division, Statistical Yearbook 2018 edition Sixty-first issue.p.13. 
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( تبايف التوزيع العددي والنسبي لإلناث عمى 1( والشكؿ )1ويالحظ مف الجدوؿ )    
عمى ما يقرب مف ثمث  أفريقيا، حيث استحوذ إقميـ شرؽ أفريقيامستوى أقاليـ قارة 

والتي شكمت نسبة  أفريقيا، تاله إقميـ غرب 2005ارة عاـ :( جممة عدد اإلناث بالق3247)
 أفريقيا: مف جممة اإلناث بالقارة، بينما شكمت نسبة اإلناث بإقميـ شماؿ 2848اإلناث بو 

:( جممة اإلناث بالقارة وجاء في المركزيف األخيريف إقميمي 2042ما يزيد قمياًل عف خمس )
: عمى التوالي، 641:، 1242نسبة اإلناث بيما  والمتيف بمغت أفريقياوغرب  أفريقياوسط 

: 4948بينما تراوحت نسبة اإلناث بالنسبة لجممة عدد السكاف بكؿ أقاليـ القارة ما بيف 
 .أفريقيا: بإقميـ جنوب 51، أفريقيابإقميمي غرب وشماؿ 

 أفريقيا:( وغرب 3349)أفريقياكما يالحظ ارتفاع نسبة تمثيؿ اإلناث بأقاليـ شرؽ 
عف نسبة 2018 عاـ:( مف جممة عدد اإلناث بالقارة 1341) أفريقيا:( ووسط 2944)

، بينما انخفضت نسبة تمثيؿ اإلناث بإقميمي: شماؿ 2005تمثيميـ بتمؾ األقاليـ عاـ 
عف  2018:( مف جممة عدد اإلناث بالقارة عاـ 542) أفريقيا:( وجنوب 1844) أفريقيا

 .2005نسبة تمثيميـ بتمؾ األقاليـ عاـ 
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 :أفريقيااألبعاد المكانية لمتوزيع العددي والنسبي لإلناث بقارة 
  ويتضح منو ما يأتي: أفريقياقارة بدوؿ اإلناث ( تبايف عدد ونسبة 2لشكؿ )يتبيف مف ا

  سبع دوؿ  مميوف نسمة، تتمثؿ في 25دوؿ ارتفعت فييا جممة عدد اإلناث عف
جممة عدد  مميوف أنثى، ما يزيد قمياًل عف نصؼ  326438 عمى أفريقيامف قارة 

ثيوبيا، ومصر، وجميورية الكونغو وىي (:5046)اإلناث بالقارة  : نيجيريا، وا 
، :15وكينيا حيث بمغت نسبة اإلناث بيا  أفريقياالديموقراطية، وتنزانيا، وجنوب 

تيب مف جممة عدد اإلناث التر عمى  :4، :445، :446، :645، :746، :844
 لقارة.با

   مميوف أنثى، وبمغت اثنا وعشروف  5دوؿ انخفضت جممة عدد اإلناث بيا عف
( مميوف أنثى، تمثؿ 33446: مف دوؿ القارة، ضمت نحو )4047دولة، تعادؿ 

: مف جممة اإلناث بالقارة، وتشمؿ جميع الدوؿ الجزر بالقارة عدا جزيرة 542
، أفريقيايالند بإقميـ جنوب مدغشقر، كما تضـ ناميبيا وبتسوانا وليسوتو وسواز 

، توجو أفريقياناميبيا وبتسوانا وليسوتو وسوازيالند بإقميـ جنوب  كما تشمؿ
 ،  الكونغو أفريقياوسيراليوف وليبريا وموريتانيا وغامبيا وغينيا بيساو بإقميـ غرب 

   الجزائر  مميوف أنثى، ضمت 25 -10دوؿ تراوحت جممة اإلناث بيا ما بيف
، وأنجوال وموزمبيؽ أفريقيا، وكينيا وأوغندا شرؽ أفريقياوداف شماؿ والمغرب والس

 ومدغشقر. أفريقيا، وغانا والكاميروف وكوديفوار غرب أفريقياجنوب 
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 :( األوضاع االقتصادية لممرأة في أفريقيا6-1)
ونتيجة لمنمو والتنمية )فيريؾ، تعد مشاركة القوى العاممة النسائية محرًكا ميًما      

(. ال يزاؿ التحسف في رأس الماؿ البشري لإلناث مرتبًطا بشكؿ إيجابي بمشاركة 2014
المرأة في سوؽ العمؿ، وارتفاع مستويات مشاركة اإلناث ىي مؤشر عمى زيادة العائد عمى 

مف تنمية المرأة ، وحيف تتمكف (1)(2009ي والتعميـ )البنؾ الدولي، رأس الماؿ البشر 
إمكاناتيا الكاممة في سوؽ العمؿ يصبح مف الممكف تحقيؽ مكاسب اقتصادية كمية كبيرة، 
وتشير بعض الدراسات إلى أف الخسائر في نصيب الفرد مف إجمالي الناتج المحمي التي 

في بعض  :27تعزى إلى الفجوات بيف الجنسيف في سوؽ العمؿ تقدر بنسبة تصؿ إلى 
 . (6)المناطؽ

ف أف يسيـ تحسيف فرص اإلناث لكسب الدخؿ والتحكـ فيو في توسيع نطاؽ التنمية يمك   
ساء االقتصادية في االقتصادات النامية عف طريؽ رفع معدالت التحاؽ الفتيات بالتعميـ فالن

أف تستثمر جزءًا كبيرًا مف دخؿ أسرتيا المعيشية في  مرجح ليف بدرجة أكبر مف الرجاؿ
الدولية إلى أف عمؿ المرأة مدفوع األجر وغير مدفوع نظمة العمؿ تعميـ أبنائيا وتشير م

. (1)األجر، يمكف أف يكوف أىـ عامؿ عمى اإلطالؽ لمحد مف الفقر في االقتصادات النامية
كما أف مشاركة المرأة في العمؿ وانشغاليا خارج المنزؿ يتعارض مع كثرة اإلنجاب 

ويغير نظرتيا لمحياة وتجعميا أكثر إدراكًا  ويجعميا تميؿ نحو اإلقالؿ مف عدد أطفاليا،
 .(4)لمسؤوليتيا في رعاية أطفاليا، وضماف مستوى الئؽ في حياتيا حاضرًا ومستقبالً 

 تطور مشاركة اإلناث في قوة العمل:( 6-1-1)
( حدوث تحسف ضئيؿ في مشاركة اإلناث في قوة 3( والشكؿ )2يالحظ مف الجدوؿ)   

مشاركة  (، حيث ارتفعت نسبة2018-2005ة مف )خالؿ الفتر  األفريقيةالعمؿ بالقارة 
                                                 

(1) Mamello, A. N., & Nthabiseng J. K., female labor  force participation in sub-saharan 

Africa, Department of Economics, National University of Lesotho. Available at: (http:// 

www.essa.org.za/fullpaper/essa). 
  

 (2) Cuberes, D., & Teignier, M., Gender Gaps in the Labor Market and Aggregate  

Productivity, Department of Economics University of Sheffield, United Kingdom, 

(2012), p. 18. Available at: (http:// www. eprints.whiterose.ac.uk). 

كاترٌه إٌهثىرؽ وآخرون، انمرأج وانؼمم واالقتصاد: مكاضة االقتصاد انكهً مه انمطاواج تٍه انجنطٍه، صندوق  (1)

 .5، ص6111د اندونً، اننق

فتحً محمد مصٍهحً خطاب، انمرأج انرٌفٍح فً مصر تٍه تحدٌاخ انىاقغ وصٍاغح انمطتقثم، مطاتغ مجهص  (1)

 .96، ص1991اندفاع انىطنً، 
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، وال تزاؿ ىناؾ 2018: عاـ 5547بمغ ، لت2005: عاـ 5344ة العمؿ مف اإلناث في قو 
ت ، حيث بمغأفريقيافجوات كبيرة في سوؽ العمؿ الرسمي بيف الذكور واإلناث في قارة 

صؿ ت قمياًل لتانخفض 2005اـ : ع7445 أفريقيامشاركة الذكور في قوة العمؿ بقارة  نسبة
بشكؿ خاص  في قوة العمؿ اإلناث ويعكس ذلؾ ضعؼ مشاركة، 2018: عاـ 7346إلى 

مستويات الفقر، عمى الرغـ مف أف النساء في  في البمداف النامية التي تعاني مف ارتفاع
يا غـ أىميتر  ،الدوؿ الغنية يعانيف أيًضا مف انخفاض المكانة بسبب االتجاىات المحافظة

أقؿ بكثير مف معدؿ  القوى العاممةفي ظؿ معدؿ مشاركة النساء وقد ، بالنسبة لتطور المرأة
رجؿ يشاركوف في نشاط إنتاجي  100امرأة فقط لكؿ  68كاف ىناؾ ف الرجاؿ في العالـ

يختمؼ معدؿ مشاركة القوى و (. 2003، )برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي 2001 بأجر
 . (1) بمد إلى آخر كذلؾمف  اسعالعاممة لمنساء بشكؿ و 

 خالل الفترة بأقاليم قارة أفريقيا  قوة العملفي  ناثمشاركة اإل ل النسبيتطور ال( 6جدول )
(6115-6118) 

  عاـ          
 2018 2015 2010 2005 اإلقميـ 

 2149 2149 2240 2140 أفريقياشماؿ 
 7340 7249 7346 7346 أفريقياشرؽ 
 7046 7046 7043 7041 أفريقياوسط 
 4942 4940 4548 4649 أفريقياجنوب 
 5546 5544 5443 5247 أفريقياغرب 
 5547 5542 5444 5344 أفريقياجممة 

 4845 4848 4944 5141 جممة العالـ
Source :United Nations , Nations Unies New York, 2018, Department of Economic and 

Social Affairs, Statistics Division, Statistical Yearbook 2018 edition Sixty-first issue. 

عمى مستوى العالـ  عف مثيمتيا أفريقيامشاركة اإلناث في قوة العمؿ بقارة  فع نسبةرتت 
. كما 2018: عاـ 4845إلى  ت، وتراجع2005: عاـ 5141 ةالعالمي ت نسبتياحيث بمغ

 حيث تنخفض نسبتيا األفريقيةعمؿ بيف أقاليـ القارة مشاركة اإلناث في قوة ال تتبايف نسب

                                                 
(1)Forgha, N, G., & Mbella, M. E., The implication of female labour force participation 

on economic growth in Cameroon, International Journal of Development and Economic 

Sustainability Vol.4, No.1, pp.34-47, February 2016.p34. Published by European Centre 

for Research Training and Development UK. Available at:(http://www.eajournals.org).    

http://www.eajournals.org/
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: لتصؿ 1ت قمياًل بما ال يتجاوز ارتفعو ، 2005: عاـ 21 تبمغفقد ، أفريقيافي شماؿ 
مشاركة اإلناث عمى مستوى القارة، بينما  ، وتنخفض عف نسبة2018: عاـ 2149إلى 
صؿ إلى ، لت2005: عاـ 6341وب الصحراء مف جن أفريقيافي بمداف  ت النسبةارتفع
 2018لمشاركة اإلناث في قوة العمؿ عاـ  ت أعمى نسبة، وقد بمغ2018: عاـ 6446
: في 5546نسبة  ت:، بينما بمغ7046بنسبة  أفريقياوسط  :، تمتيا7346 أفريقيابشرؽ 
 .2018: عاـ 4942 أفريقياجنوب إقميـ في  االمشاركة أدناى ت نسبة، ووصمأفريقياغرب 

 
 ينات المكانية لمشاركة اإلناث في قوة العمل:التبا( 6-1-6)
، ولكف أيًضا الدوؿ ليس فقط عبر -لشرح االختالؼ في مشاركة اإلناث في قوة العمؿ   

يحتاج المرء إلى النظر في مجموعة أوسع مف العوامؿ. وتشمؿ  -داخؿ المناطؽ في 
لتوقعات الثقافية عوامؿ غير اقتصادية )مثؿ اإليديولوجية السياسية واالختالفات في ا

، التنمية االقتصادية ، مرحمةي السائد والطمب النسبي لمعامالت، المزيج الصناعالديف(و 
ي أقؿ السمات المؤسسية بما في ذلؾ االختالفات في تحديد األجور )أكثر أو نظاـ اقتصاد

، ، واألسرة(نقؿالو ، الضرائب فات في السياسات )مثؿ سوؽ العمؿ، واالختالالمركزية(
األسرة  ىناؾ عامؿ آخر ىو التوقعات الجنسانية حوؿ األدوار المناسبة لممرأة والرجؿ فيو 

  . (1)والعائمة
                                                 

(1) Anne, E. W.,Women’s labor force participation, Family-friendly policies increase 

women’s labor force participation, benefiting them, their families, and society at large, 

World of Labor, 2016. Available at: (http://www. wol.iza.org). 

https://www/
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وأمكف مف خاللو  األفريقية( تبايف مشاركة اإلناث في قوة العمؿ بالدوؿ 4يوضح الشكؿ )  
 المشاركة: القارة إلى أربع فئات مف حيث نسبتقسيـ 
 :.7448مشاركة اإلناث في قوة العمل  بيا أكثر من  األولى: دول تبمغ نسب الفئة
، أفريقيا: مف جممة عدد دوؿ قارة 2044دولة، تعادؿ  ةضـ ىذه الفئة إحدى عشر ت    

تتمثؿ في مجموعة مف الدوؿ المتجاورة تضـ رواندا وبوروندي وجميورية تنزانيا المتحدة في 
ريتريا شرؽ القارة وتمتد جنوبًا في د ولتي موزمبيؽ، زيمبابوي، كما تتمثؿ في دوؿ إثيوبيا وا 

بالقرب مف المدخؿ الجنوبي لمبحر األحمر، وتوجو وغانا وأنجوال المطمة عمى المحيط 
 األطمنطي، ومدغشقر إحدى الدوؿ الجزر التي تقع في المحيط اليندي.

 :.7448 -5547 بين امشاركة اإلناث في قوة العمل بي الفئة الثانية: دول تتراوح نسب
ما يزيد عمى ُخمسي جممة  :4246دولة، تمثؿ  ثالث وعشريفتستحوذ ىذه الفئة عمى      

، أفريقياتتمثؿ في شكؿ نطاؽ متصؿ يتركز في غرب ووسط وجنوب قارة عدد دوؿ القارة، 
 ويتمثؿ في دوؿ غينيا بيساو وغينيا وسيراليوف أفريقياحيث يمتد ىذا النطاؽ مف غرب قارة 

وليبريا ومالي وبوركينافاسو وبنيف، ويمتد شرقًا ليضـ دوؿ: النيجر وتشاد والكاميروف 
ي شرؽ القارة الوسطى وغينيا االستوائية في وسط القارة، بينما يتمثؿ ف أفريقياوجميورية 

وأوغندا وكينيا، ويمتد جنوبًا ليشمؿ دوؿ: ماالوي وزامبيا وبتسوانا بدوؿ: جنوب السوداف 
، كما يتمثؿ في جزيرة سيشؿ إحدى أفريقياوسوازيالند وليسوتو في جنوب قارة وناميبيا 

 الدوؿ الجزر الواقعة في المحيط اليندي. 
 :. 5546 -31 بين مشاركة اإلناث في قوة العمل بيا ول تتراوح نسبة الثالثة: دالفئ
مف جممة عدد الدوؿ  :2441دولة، توازي  ةتحتوي ىذه الفئة عمى ثالث عشر     

دوؿ: موريتانيا والسنغاؿ وغامبيا وليبريا وكوديفوار ونيجيريا والجابوف ، وتتمثؿ باألفريقية
وىي:  أفريقيابعض دوؿ الجزر بقارة كما تتمثؿ ب. أفريقياوغينيا االستوائية وجنوب 

موريشيوس وجزر القمر الواقعتاف في المحيط اليندي، وجميورية الرأس األخضر الواقعة 
 سيبي الواقعتاف في المحيط األطمنطي.وساوتومي وبرين

 :.31مشاركة اإلناث في قوة العمل بيا أقل من  الفئة الرابعة: دول تبمغ نسب
، وتتركز في شكؿ األفريقيةمف الدوؿ  :1249تضـ ىذه الفئة سبع دوؿ فقط، تشكؿ    

مصر والسوداف في الشرؽ  :يمتد مف دولتي أفريقيانطاؽ متصؿ يضـ جميع دوؿ شماؿ 
متد في اتجاه الغرب ليضـ دوؿ ليبيا وتونس والجزائر بوسط النطاؽ وينتيي بدولة وي

المغرب، كما يتمثؿ في ىذه الفئة دولة الصوماؿ إحدى دوؿ شرؽ القارة المطمة عمى 
 المحيط اليندي.
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 :أفريقياتطور مشاركة اإلناث بقطاعات األنشطة االقتصادية في ( 6-1-3)
القطاعات االقتصادية المختمفة نسبة مشاركتيا االقتصادية  تعكس مساىمة المرأة في     

المتطورة يتـ استيعاب  صاد مف جية أخرى، ففي االقتصاداتمف جية ودرجة تطور االقت
الجزء األكبر مف العمالة في أنشطة الخدمات المختمفة بعيدًا عف األنشطة اإلنتاجية 

المرأة في العمؿ في بعض األنشطة وخاصة الزراعية منيا. كما ينبثؽ عف ذلؾ مدى تركز 
كس ذلؾ عيتشابو ىذا التركز مع الذكور، و  والقطاعات االقتصادية، ودرجة اختالؼ أو

بالضرورة خصوصيات معينة لألعماؿ التي تشغميا اإلناث وفي أي قطاعات يكوف 
 .(1)ذلؾ

يم أقالاإلناث بقطاعات األنشطة االقتصادية في  النسبي لمشاركة التطور( 3جدول )
 (6118-6115) الفترة خالل أفريقيا

 عاـ              
 اإلقميـ

 الخدمات الصناعة الزراعة
2005 2018 2005 2018 2005 2018 

 4245 3743 2049 1942 3646 4345 أفريقياشماؿ 
 2643 1741 643 544 6744 7745 أفريقياشرؽ 
 1641 1547 742 847 7647 7546 أفريقياوسط 
 8145 7748 1149 1347 646 845 اأفريقيجنوب 
 5049 4140 1146 844 3745 5046 أفريقياغرب 
 3543 2845 943 843 5544 6342 أفريقياجممة 

 5842 4446 1541 1843 2647 3741 جممة العالـ
Source :United Nations , Nations Unies New York, 2018, Department of Economic and 

Social Affairs, Statistics Division, Statistical Yearbook 2018 edition Sixty-first issue. 

( التطور النسبي لمشاركة اإلناث بقطاعات األنشطة 5( والشكؿ )3الجدوؿ ) يوضح      
  ومنيما يتبيف ما يأتي: (2018-2005) االقتصادية المختمفة خالؿ الفترة

س بالنسبة لإلناث، رغـ انخفاض نسبة مشاركة شغؿ الرئييعد قطاع الزراعة ىو المُ    
، لتصؿ إلى 2005عاـ  :6342مف  أفريقيااإلناث العامالت في قطاع الزراعة في 

                                                 
تشٍر خهٍفح انسػثً، تقرٌر إقهٍمً ػه اندراضاخ انمطحٍح نهمشروػاخ انمىجهح نهمرأج انؼرتٍح فً مجال  (1)

 .1 -2، ص ص 6112االقتصاد، منظمح انمرأج انؼرتٍح، انقاهرج، جمهىرٌح مصر انؼرتٍح، انطثؼح األونى، 
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، وترتفع نسبة مشاركة اإلناث في 2018ـ المذكور ع :51مقابؿ ، 2018عاـ  :5544
سبة ، كما ترتفع عف ن:2647ف نسبتيا عمى مستوى العالـ ع أفريقياقطاع الزراعة في 

والتي بمغت  آسيا الجنوبية ناث في قطاع الزراعة بجميع أقاليـ العالـ عدا إقميـمشاركة اإل
، بينما سجمت في أمريكا الشمالية :5745في قطاع الزراعة بيا نسبة مشاركة اإلناث 

، :144، غرب أوربا :1أوربا :، شماؿ 743وبية ومنطقة الكاريبي ، وأمريكا الجن:049
عاـ  :743، أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي  :645، األوقانوسيا :542جنوب أوربا 

2018. 
، وظؿ قطاع األفريقيةتتبايف نسبة النساء العامالت بالقطاع الزراعي بيف األقاليـ     

جنوب الصحراء حيث بمغت نسبة العامالت  أفريقياالزراعة ىو المشغؿ الرئيس لإلناث في 
، وتباينت تمؾ النسب عمى مستوى أقاليـ القارة، 2018: عاـ 5648بالقطاع الزراعي 

: وارتفعت نسبة 6744 أفريقيا:، تاله شرؽ 7647 أفريقياوسجمت أقصاىا في وسط 
العامالت  ، بينما انخفضت نسبأفريقياالعامالت بالزراعة بكؿ منيما عف مستواىا في قارة 

 أفريقيا:، غرب 3646 فريقياأفي إقميـ شماؿ  أفريقيافي قطاع الزراعة عف مستواىا بقارة 
 :. 646 أفريقيا:، وبمغت النسبة حدىا األدنى في جنوب 3745
إال أف ، لمنساء عمى الرغـ مف الدور الذي تمعبو الزراعة في توفير فرص العمؿ    
النساء في  أغمبيةمتشابية.  أفريقياي جميع أنحاء صائص حياة العمؿ اليومية لممرأة فخ

ألصحاب الحيازات لكفاؼ ألصحاب الحيازات الصغيرة أو أزواج الزراعة مف مزارعي ا
حراء الكبرى جنوب الص أفريقيا، كما أشارت دراسة لمبنؾ الدولي أف النساء في (1)الصغيرة

: مف 10مة األساسية ولكف تممؾ أقؿ مف جميع األطعمف : 80ينتجف ما يصؿ إلى 
: مف 30في  المنطقة تساىـاألرض. في دراسة أخرى، قدرت كذلؾ أف المرأة في ىذه 

: مف العمؿ في إزالة األعشاب 60ف العمؿ في الزراعة، و: م50العمؿ في الحرث، و
: مف 95األغذية، مع أداء ما يصؿ إلى  : مف العمؿ في معالجة وحفظ85، والضارة

                                                 
(1) Adeniyi, L., Women Farmer’s and Agriculture Growth: Challenge and Perspective for 

Africa face the economic crisis, Poster presented at the Joint 3rd African Association of 

Agricultural Economists (AAAE) and 48th Agricultural Economists Association of South 

Africa (AEASA) Conference, Cape Town, South Africa, September: 19-23, 2010, p.2. 
Available at:( http://www. ageconsearch.umn.edu).    
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تقدر مدخالت المرأة في العمؿ بثالثة أضعاؼ مدخالت  يع األعماؿ المنزلية. في الواقعجم
 .(1) أفريقيابفي جميع أنحاء المناطؽ الريفية  الرجاؿ

 
يعد قطاع الصناعة أقؿ أنواع القطاعات االقتصادية الُمشغؿ لإلناث عمى كؿ مف    

 أفريقياالمستوييف اإلفريقي والعالمي حيث بمغت نسبة اإلناث العامالت بيذا القطاع في 
، وتنخفض بذلؾ عف 2018: عاـ 943: لتصؿ إلى 1، ارتفعت بنسبة 2005: عاـ 843

، وتراجعت 2005: عاـ 1843نسبة اإلناث العامالت بيذا القطاع عمى المستوى العالمي 
المرحمة األولى مف النمو االقتصادي عندما يكوف الوصوؿ إلى . 2018: عاـ 1541إلى 

التعميـ محدوًدا، ونتيجة لذلؾ فإف غالبية الناس مف ذوي الميارات المتدنية، فإف االقتصاد 
ف يكوف في حالة جيدة والغالبية العظمى مف القوى العاممة في القطاع الزراعي. ىذا يعني ل

أنو في المرحمة األولية مشاركة اإلناث في العمؿ مرتفعة نسبيًا ولكف مع استمرار االقتصاد 
تقؿ مشاركة اإلناث. و في النمو يتـ استبداؿ القطاع الصناعي بالتدريج بالقطاع الزراعي، 

جع إلى حقيقة أف األنشطة في ىذا القطاع مثؿ التعديف والبناء يخمؽ أرضية أقؿ ىذا ير و 
  .(2)مالءمة لمشاركة اإلناث في سوؽ العمؿ

                                                 
(1) Adeniyi, L., OP.Cit, p.8. 

 

 

(2) Forgha,  N, G., & Mbella, M. E., The implication of female labour force participation 

on economic growth in Cameroon, Op. Cit. p.35.    
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حيث  أفريقيانسبة اإلناث العامالت بقطاع الصناعة عمى مستوى أقاليـ قارة  تتبايف    
لعامالت بالنشاط خمس النساء ا:( 2049)وتجاوزت قمياًل  أفريقيابمغت أقصاىا في شماؿ 

: وىما اإلقميماف المتاف 742 أفريقياووسط :، 1149 أفريقيااالقتصادي، تالىا جنوب 
. بينما 2005نسبة اإلناث العامالت بقطاع الصناعة بيما عف مستواىا عاـ  تراجعت

: عاـ 643 أفريقيابمغت نسبة النساء العامالت في قطاع الصناعة أدناىا في شرؽ 
2018. 

ىو القطاع الزراعي، فقد أثبت قطاع  أفريقياغـ مف أف أىـ مصدر لمعمالة في عمى الر    
اإلناث  عدد مالت في السنوات األخيرة. وارتفعالخدمات أنو مصدر محتمؿ لتوظيؼ العا

جنوب الصحراء الالتي يعممف في قطاع الخدمات.  أفريقياالناشطات اقتصادًيا في منطقة 
لقوى العاممة في قطاع الخدمات وخاصة في الصحة مف ا مييمناً  كانت النساء جزءاً 

لنصؼ قرف والخدمات التعميمية عمى الرغـ مف زيادة مشاركتيا في الخدمات األخرى في ا
مف جميع معممي : 72، وكذلؾ لعامميف بالتمريضمف جميع ا :80األخير. تمثؿ اإلناث 

(. 2013)البنؾ الدولي، المدارس قبؿ االبتدائية في معظـ المناطؽ الفرعية دوؿ الصحراء 
 بالنسبةفي المتوسط  :2841اتج المحمي اإلجمالي وتبمغ مساىمة قطاع الخدمات في الن

، يًرافي العقود الماضية كب األفريقيةكاف نمو قطاع الخدمات في العديد مف البمداف و  فلمبمدا
والفرص وبالتالي قمؿ نسبيًا مف الفروؽ بيف الجنسيف فيما يتعمؽ بالوضع الميني، 

 .(1)الوظيفية، واألرباح
 2005: عاـ 2845مف  أفريقياارتفعت نسبة اإلناث العامالت بقطاع الخدمات في    

:( العامالت بقطاعات األنشطة االقتصادية، ورغـ ذلؾ تنخفض 3543)لتتجاوز قمياًل ثمث 
اـ : ع4446عف اإلناث العامالت بقطاع الخدمات عمى مستوى العالـ والتي ارتفعت مف 

 .2018: عاـ 5842، لتصؿ إلى 2005
 عف مثيمتيا عمى مستوي جميع أقاليـ انخفضت نسبة اإلناث العامالت بقطاع الخدمات    

:، أمريكا الجنوبية ومنطقة 9048في أمريكا الشمالية  العالـ حيث بمغت ىذه النسبة
  .:5344:، جنوب شرؽ آسيا 6144:، شرؽ آسيا 57:، وسط آسيا 8046الكاريبي 

                                                 
(1)Tingum, E, N., Estimating the Likelihood of Women Working in the Service Sector in 

Formal Enterprises:Evidence from Sub Saharan African Countries, Journal of Economics  

and Sustainable Development, Vol.7, No.2, 2016, p.53. Available at: http://www.iste.org   
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:، 8747غرب أوربا و :، 8342جنوب أوربا و :، 7549شرؽ أوربا و :، 7749غرب آسيا 
 .2018: عاـ 8647أوقيانوسيا و 
خالؿ  أفريقياقارة ارتفعت نسب اإلناث المشتغالت بقطاع الخدمات في جميع أقاليـ     

(، مع تبايف نسب االرتفاع بيف المناطؽ المختمفة وقد سجؿ إقميـ 2018-2005الفترة )
:، تالىا إقميـ غرب 8145أقصى نسبة لإلناث العامالت بقطاع الخدمات  أفريقياجنوب 
:، بينما جاء في المركزيف األخيريف إقميمي: شرؽ 4245 أفريقيا:، ثـ شماؿ 5049 أفريقيا
 . 2018: عاـ 1641 أفريقيا:، ووسط 2643 أفريقيا

 شطة االقتصادية:التباينات المكانية لمشاركة اإلناث بقطاعات األن( 6-1-4)
في . و لقد أدرؾ مجتمع التنمية الدولي أف الزراعة ىي محرؾ النمو والحد مف الفقر    

البمداف التي يشغميا الفقراء تقدـ النساء مساىمات أساسية في االقتصاد الزراعي والريفي 
تتغير و  ،تختمؼ أدوارىـ اختالًفا كبيًرا بيف المناطؽ وداخمياو  ،في جميع البمداف النامية

 بسرعة في أجزاء كثيرة مف العالـ. 
وتشمؿ  ،غالًبا ما تدير النساء الريفيات أسًرا معقدة ويتبعف العديد مف استراتيجيات الرزؽو   

عداد الطعاـ،  أنشطتيا عادة إنتاج المحاصيؿ الزراعية، ورعاية الحيوانات، وتجييز وا 
يفية، وجمع الوقود والمياه، الزراعة أو غيرىا مف المناطؽ الر والعمؿ مقابؿ أجر في 

كما رأينا والمشاركة في التجارة والتسويؽ، ورعاية أعضاء األسرة والحفاظ عمى منازليـ. 
ف كاف و ، أعاله تمعب المرأة دورًا ىامًا في القوى العاممة الزراعية وفي األنشطة الزراعية، وا 

 .(1)بال شؾ كبير لمغاية ذلؾ بدرجات متفاوتة. وبالتالي مساىمتيـ في اإلنتاج الزراعي ىو
، وقد انعكس ىذا األفريقيةتمثؿ الزراعة نمطًا حياتيًا ومعيشيًا لمعديد مف الدوؿ ال تزاؿ   

أيضًا عمى نسب مشاركة المرأة في قطاع النشاط الزراعي، حيث بمغ عدد الدوؿ التي 
ولة، تشكؿ  د 30 أفريقياترتفع بيا نسب مشاركة اإلناث في قطاع الزراعة عف مستواىا في 

 مشاركة اإلناث في قطاع الزراعة بيذه ، وتعدت نسباألفريقيةجممة الدوؿ : مف 5546
 ( ما يأتي:6الشكؿ):. ويتبيف مف 5544الدوؿ 

                                                 
(1)Team, S., & Cheryl, D., The role of women in agriculture, ESA Working Paper No.11 

2 March 2011 Agricultural Development Economics Division The Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, p.2. Available at: (http://www.fao.org/economic/esa)   

http://www.fao.org/economic/esa
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 فأكثر مف نسب العامالت 80دوؿ بمغت نسب اإلناث العامالت بالزراعة بيا :
وتتمثؿ  : مف اإلناث العامالت بالقطاعيف الصناعي والخدمي20مقابؿ أقؿ مف 

: مف 9645في عشر دوؿ إفريقية، وبمغت النسبة أقصاىا في دولة بوروندي 
اإلناث العامالت تشتغمف بالنشاط الزراعي، ويرجع ذلؾ إلى محدودية التنوع 

:( وتعتمد عمى 95-90االقتصادي، وأغمب السكاف يقطنوف المناطؽ الريفية )
فاض مستويات الميارات اإلنتاج الزراعي الخاص بالكفاؼ، باإلضافة إلى انخ

والتعميـ لدى اإلناث، ومحدودية فرص العمؿ المتاحة في القطاع الخاص 
الرسمي، مما أدى إلى انخفاض تحوالت عمالة اإلناث مف األنشطة الزراعية إلى 

:، 9148:، الصوماؿ 9243. تالىا دوؿ: تشاد (1)األنشطة غير الزراعية
:، غينيا بيساو 8946:، ماالوي 8949 :، إريتريا9044الوسطى  أفريقياجميورية 

:، موريتانيا 8444:، موزمبيؽ 87:، جميورية الكونغو الديموقراطية 8944
 .2018: عاـ 8349

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)The World Bank, Republic of  Burundi Addressing Fragility And Demographic 

Challenges To Reduce Poverty And Boost Sustainable Growth, Systematic Country 

Diagnostic, International Development Association Country Department AFCW3 Africa 

Region International Finance Corporation (IFC) Sub-Saharan Africa Department 

Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) Sub-Saharan Africa Department, 

2015, p.38. Available at: ( http: //www.fao.org/economic/esa). 
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  مقابؿ80 -: 65بيف ما دوؿ تراوحت نسب اإلناث العامالت بالزراعة بيا : 
ـ تسع دوؿ، تتمثؿ في دمات وتض: تعممف في قطاعي الصناعة والخ20-: 35

، جميورية الرأس األخضر، أوغندا، زيمبابوي، غينيا، مدغشقر، حيث دوؿ: رواندا
:، 7346:، 7543:، 7549بمغت نسب اإلناث العامالت بالنشاط الزراعي بيا 

: عمى الترتيب، كما تركزت في دوؿ: غينيا 7142:، 7147:، 7148:، 7341
 :.69تنزانيا المتحدة :، جميورية 6947االستوائية 

  مقابؿ أكثر مف 65 -:50ما بيف دوؿ تراوحت نسب العامالت بالزراعة بيا :
وتتمثؿ  دولة ة: تعممف بالقطاعيف الصناعي والخدمي تضـ إحدى عشر 50-:35

في دوؿ: الكاميروف، وزامبيا، جنوب السوداف، جزر القمر، الجابوف، السنغاؿ، 
 رب، مالي. سيراليوف، إثيوبيا، أنجوال، المغ

 مف جممة 25يا أكثر مف بالنشاط الصناعي ب نسب العامالت دوؿ بمغت :
ي الجزائر وسجمت باألنشطة االقتصادية، وتشمؿ تسع دوؿ تتمثؿ ف العامالت

 أفريقيابالنشاط الصناعي بيا أقصى نسبة عمى مستوى دوؿ قارة  اإلناث العامالت
في قطاع الصناعة إلى تراجع  الجزائريات ب العامالت، ويرجع ارتفاع نس:5547

القطاع العاـ عف تشغيؿ اإلناث، وتطور نسبة النساء العامالت في الصناعة 
بإنشاء مناصب شغؿ جديدة في القطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي مثؿ 

خياطة اللكترونية، والصناعات الغذائية الزراعية ووحدات اإلتركيب الوحدات 
. تمتيا دوؿ: تونس (1)كة مع مستثمريف أجانبعائمية وأنجزت في إطار الشراال

القطاع الصناعي في تونس إلى ب عود ارتفاع نسبة مشاركة اإلناث، وي:39
ارتفاع نسبة الصادرات الصناعية كثيفة االستخداـ لمعمالة المتوسطة الميارة وقميمة 

، :3741جيبوتي  دوؿ: تمتيا .(2)التكمفة كالمالبس والمنسوجات والمنتجات الغذائية
، ليسوتو :2643، جنوب السوداف :3148، السوداف :3242بوركينا فاسو 

 .:2545، الكونغو :2548، ليبيا :2642

                                                 
ضؼداوي زهرج، واقغ انتنمٍح االجتماػٍح واالقتصادٌح نهمرأج فً انمجتمغ انجسائري: دراضح ضطٍىنىجٍح  (1)

-http:// www.univمتاح ػهى  19، ص6111(، 6إحصائٍح، مجهح دراضاخ فً انتنمٍح وانمجتمغ، انؼدد )

chlef.dz/eds/   

 /http://www.amf.org.aeمتاح ػهى   1ق اننقد انؼرتً، ص انتقرٌر االقتصادي انؼرتً انمىحد، صندو (6)

http://www.univ-chlef.dz/eds/
http://www.univ-chlef.dz/eds/
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 مقابؿ أقؿ مف 80بالقطاع الخدمي بيا أكثر مف  دوؿ بمغت نسب العامالت :
: بالقطاعيف الزراعي والصناعي وتتمثؿ في دوؿ: ريونيوف، سيشؿ، 20

حيث بمغت نسب اإلناث  أفريقيا، جنوب سوازيالند، ساوتومي وبرينسيبي
: 8442:، 8645:، 8741:، 8846:، 93المشتغالت بالقطاع الخدمي بيا 

إلى سيطرة قطاع الخدمات بشكؿ متزايد عمى العمالة عمى الترتيب. ويرجع ذلؾ 
، وقد تـ حساب االقتصاد مف قبؿ قطاع  2014و  2011في سيشؿ: بيف 

مؿ بالميف الجديدة داخؿ تجارة الجممة الخدمات. وتبيف توظيؼ أرباب الع
والتجزئة والنقؿ وقطاعات التخزيف. ىذا القطاع األخير مدفوع بشكؿ رئيسي 

في المئة مف العامميف  25بالتغيرات في قطاع السياحة الذي يستخدـ أكثر مف 
في القطاع الخاص. المزيد مف النساء يعمموف في ىذا القطاع )السياحة( بالنسبة 

 .1))اإلضافة إلى ارتفاع توظيؼ اإلناث بالخدمات في القطاع العاـ ب لمذكور.
 80 -:60بقطاع الخدمات بيا بيف  دوؿ تراوحت نسب العامالت:: 

:، ليسوتو 7446:، ناميبيا 7448:، بتسوانا 7841تتمثؿ في دوؿ: موريشيوس         
 .2018: عاـ 6149:، نيجيريا 6249:، غامبيا 66ليبيا ، :6945

 60 -:50وحت نسب العامالت بقطاع الخدمات بيا بيف دوؿ ترا:: 
:، 5243:، ليبريا 5349:، غانا 5649:، كوديفوار 5649وتشمؿ دوؿ: مصر  

 :.50توجو 
 

 :أفريقياإلناث في قارة التطور النسبي لبطالة ا( 6-1-5)
البطالة ىي مشكمة االقتصاد الكمي التي تؤثر عمى الناس بشكؿ مباشر وشديد، وىي     

مشكمة في جميع مناطؽ العالـ. في ىذا الصدد نسبة النساء إلى الرجاؿ أعمى، مما يشير 
(. وفقا لمكتب العمؿ Bjorklund et al  ،2015إلى أف النساء أكثر تأثرًا مف الرجاؿ )

(، تشكؿ النساء نسبة أكبر مف الفقراء العامميف في العالـ. ىؤالء ىـ 2014الدولي )
ولكنيـ ال يكسبوف ما يكفي لتحسيف مستويات معيشتيـ أو لتمبية األشخاص الذيف يعمموف 

                                                 
(1)Bhorat, H., & Others, The Seychelles Labor Market Devlopment Policy Research Unit 

, Working Paper, University of Cape Town 2017, p.15. Available at: (http://www.africa 

portal .org). 
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مدادات العماؿ يفوؽ بكثير الطمب، األفريقيةاحتياجات أسرىـ. في معظـ البمداف  ، وا 
 ، (Okojie(. صرح2012، سميث & Todaro)والنتيجة ىي معدالت بطالة مرتفعة 

مع عدة أعراض تشمؿ الفقر واجيت تحديات عديدة الكوارث  األفريقيةأف القارة  2013)
 .(1)والجفاؼ وفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز

 خالل الفترة  أفريقيا ناث في أقاليم قارةبطالة اإل ل النسبيتطور ال( 4جدول )
(6115-6118). 

 أفريقيابطالة اإلناث في قارة  ( انخفاض نسبة7( والشكؿ)4الجدوؿ )ف مف ييتب         
بطالة  ، ورغـ ذلؾ تتجاوز نسبة2018: عاـ 941، لتصؿ إلى 2005:عاـ 10مف 

 ، ورغـ انخفاض نسبة2018: عاـ 7لى ، انخفض إ2005: عاـ 742الذكور في القارة 
، 2005: عاـ 645عمى مستوى العالـ  ايتعف مثيم ةمرتفع تمازال ابطالة اإلناث إال إني

ث بالقارة عف مثيمو في معظـ بطالة اإلنا ت، كما ارتفع2018: عاـ 6إلى  توانخفض
:، وسط آسيا 341شرؽ آسيا بطالة اإلناث في جنوب  ت نسبالعالـ حيث بمغ أقاليـ
:، 547: بكؿ منيما، غرب أوربا 449:، شماؿ وشرؽ أوربا 444:، أمريكا الشمالية 648

                                                 
(1)Diraditsile, K., & Ontetse, M, A., Lived Experiences and Consequences of 

Unemployment on Women: An Empirical Study of Unemployed Young Women in 

Mahalapye, Botswana. Journal of International Women's Studies, 2017, 18(4), p:131-143. 

Available at: (http://www. vc.bridgew.edu/jiws).  

 عاـ                         
 اإلقميـ

2005 2010 2015 2018 

 1945 2044 2043 2143 أفريقياشماؿ 
 840 749 848 846 ريقياأفشرؽ 
 641 548 645 849 أفريقياوسط 
 3046 2741 2649 2846 أفريقياجنوب 
 541 440 445 446 أفريقياغرب 
 941 846 943 1040 أفريقياجممة 

 640 549 642 645 جممة العالـ
Source :United Nations , Nations Unies New York, 2018, Department of Economic 

and Social Affairs, Statistics Division, Statistical Yearbook 2018 edition Sixty-first 

issue. 
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العالـ وتشمؿ  ا ببعض أقاليـيتعف نظير  أفريقيابطالة اإلناث في قارة  ت نسبةبينما انخفض
ـ : عا945:، أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي 1448:، جنوب أوربا 1643غرب آسيا 

2018 . 
في شماؿ  ت نسبتياحيث بمغ أفريقيابطالة اإلناث عمى مستوى أقاليـ قارة  كما تتبايف نسب

ت بذلؾ عف ، وارتفع2018: عاـ 1945إلى  ت، انخفض2005: عاـ 2143 أفريقيا
جنوب الصحراء  أفريقيابطالة اإلناث في  ت نسبةعمى مستوى القارة، بينما انخفض نسبتيا

ت قمياًل ، انخفض2005: عاـ 848 تحيث بمغ أفريقياوى قارة عمى مست ايتعف نظير 
بطالة  ت نسبجنوب الصحراء بمغ أفريقيا، وفي أقاليـ 2018: عاـ 842صؿ إلى لت

 أفريقيافي إقميـ غرب  اأدناى  ت:، بينما سجم3046 أفريقيااإلناث أقصاه في إقميـ جنوب 
 .2018: عاـ 541

 
 

 :أفريقيالة اإلناث في التباينات المكانية لبطا( 6-1-6)
مف  مكفالذي يو  في دوؿ قارة أفريقيا بطالة اإلناثل ( التوزيع النسبي8ويعرض الشكؿ )

 إلى أربع فئات: خاللو تقسيـ دوؿ القارة
 :1845بطالة اإلناث بيا أكثر من  الفئة األولى: دول تبمغ نسب

، تتركز في العديد ةاألفريقي: مف جممة الدوؿ 1647تضـ ىذه الفئة تسع دوؿ، تعادؿ   
وليسوتو وناميبيا وبتسوانا وموزمبيؽ، تتمثؿ في  أفريقيا: جنوب أفريقيامف دوؿ جنوب قارة 
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ببعض الدوؿ المطمة عمى البحر المتوسط وىي: مصر وليبيا وتونس، كما  أفريقياشماؿ 
وب بدولة الجابوف المطمة عمى المحيط األطمنطي، واحتمت دولة جن أفريقياتتمثؿ في وسط 

ت بطالة اإلناث حيث بمغ مستوى القارة مف حيث ارتفاع نسبة المركز األوؿ عمى أفريقيا
الخمفية التاريخية  : ويرجع ذلؾ االرتفاع إلى العديد مف العوامؿ منيا:3144بيا  النسبة
ولـ تتح ليـ  شيوخوال بالبقاء في المنزؿ لرعاية األطفاؿ اإلناث المتزوجاتتمـز كانت والتي 
 ة عف طريؽ زيادة الدخؿ.يالمعيش حياتيـ لمبحث عف عمؿ لتحسيف مستوى الفرصة

باإلضافة إلى أف الحمؿ واإلنجاب أحد العوائؽ التي تحوؿ دوف دخوؿ اإلناث سوؽ العمؿ، 
التعميـ والتدريب ىو واحد ومحدودية الوظائؼ الشاغرة ونقص الخبرة بيف المراىقات، نقص 

 اإلناث ، اختياررة المرأة عمى المشاركة في االقتصادمف أىـ العوامؿ التي تؤثر عمى قد
 . (1)عائمة وأزواجيـفي تكويف  الالئي يعممف في القوة العاممة ترؾ العمؿ مف أجؿ البدء

وىي: ساوتومي وبرينسيبي وجميورية الرأس  األفريقيةوتتمثؿ ببعض الدوؿ الجزر بالقارة   
 ريشيوس التي تقع في المحيط اليندي.مو اف تقعا في المحيط األطمنطي، و األخضر المت

 :1845 -941 ما بين بطالة اإلناث بيا الفئة الثانية: دول تتراوح نسب
، تتمثؿ األفريقية: مف جممة عدد الدوؿ 2242 دولة، تشكؿ ةا عشر تتتضمف ىذه الفئة اثن 

في شماؿ غرب القارة بدوؿ: الجزائر والمغرب وموريتانيا، كما تتمثؿ في شكؿ نطاؽ 
 : غامبيا والكونغو وأنجوالسوداف وجنوب السوداف وكينيا، وتتمثؿ بدوؿصؿ يضـ دوؿ المت

 :9 -5ما بين بطالة اإلناث بيا  الفئة الثالثة: دول تتراوح نسب
، تتمثؿ أفريقيا: مف جممة دوؿ 2748دولة، توازي  تحتوي ىذه الفئة عمى خمس عشرة    

ينافاسو وغينيا بيساو ونيجيريا، وتتمثؿ في بدوؿ: السنغاؿ ومالي وبورك أفريقيافي غرب 
الوسطى والكاميروف وغينيا االستوائية، بينما تتمثؿ في  أفريقياوسط القارة بدوؿ: تشاد و 

بدوؿ: إثيوبيا والصوماؿ  أفريقيا، وفي شرؽ أفريقيادوؿ: زامبيا وأنجوال ومالوي جنوب قارة 
ريتريا وجيبوتي.  وا 

 

                                                 
(1) Msimanga, T. H., Determining the Factors that Influence Female Unemployment in a 

South African Township, Dissertation Submitted in Partial Fulfilment of the 

Requirements for the Degree Master of Commerce (Economics), North-West University, 

2013, pp. 93-94.   
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 .:5بطالة اإلناث بيا أقل من  لفئة الرابعة: دول تبمغ نسبا
: مف جممة عدد الدوؿ 3343دولة، تعادؿ  ثماني عشرةبمغ عدد الدوؿ بيذه الفئة      

يبدأ مف دولة  أفريقيا، تتركز في شكؿ نطاؽ متصؿ مف الدوؿ المتجاورة بغرب األفريقية
يضـ دوؿ: كوديفوار وغانا وتوجو وبنيف غينيا وسيراليوف وليبريا في الغرب ويمتد شرقا ل

، كما يتمثؿ بيذه الفئة أفريقياوسط النطاؽ، ثـ يتجو شمااًل ليضـ دولة النيجر وسط قارة 
أيضًا دوؿ جنوب حوض النيؿ جميورية الكونغو الديموقراطية ورواندا وبوروندي وتنزانيا 

، وسيشؿ وجزر أفريقياقارة وأوغندا، باإلضافة إلى دولتي: زيمبابوي وسوازيالند في جنوب 
 القمر ومدغشقر الواقعة في المحيط اليندي.

 .6117نصيب اإلناث من الدخل القومي اإلجمالي عام ( 6-1-7)
يعرؼ الدخؿ القومي عمى أنو مجموع دخوؿ أفراد المجتمع خالؿ فترة زمنية عادة     

عاد الثالثة لمؤشر ، ويعد نصيب اإلناث مف الدخؿ القومي اإلجمالي أحد األبتكوف سنة
التنمية المرتبط بنوع الجنس إلى جانب بعدي الصحة والتعميـ ويتبايف التوزيع الحجمي 

 ( ما يأتي:9ويتضح مف الشكؿ )والنسبي لإلناث مف الدخؿ القومي اإلجمالي 
 في  دوالر سنوياً  5000اث مف الدخؿ القومي اإلجمالي تجاوز نصيب اإلن

ئية وسيشؿ وبتسوانا وموريشيوس والجابوف وجنوب دوؿ ىي: غينيا االستوا يثمان
، وناميبيا وأنجوال وشكمت نسبة نصيب اإلناث مف الدخؿ القومي اإلجمالي أفريقيا

: 4346:، 4743:، 3748:، 3641:، 31:، 4045:، 40:، 39بيذه الدوؿ 
عمى الترتيب، ويمثؿ نصيب اإلناث مف الدخؿ القومي في غينيا االستوائية أقصاه 

  .2017دوالر سنويًا عاـ  14869حيث بمغ  أفريقياستوى قارة عمى م
  5000-2000يتراوح نصيب اإلناث مف الدخؿ القومي اإلجمالي ما بيف 

دوالر سنويا، في سبع عشرة دولة، ولكف يتبايف التوزيع النسبي لنصيب اإلناث 
مف الدخؿ القومي بتمؾ الدوؿ حيث توجد بعض الدوؿ التي ال يتجاوز نسبة 

: وتمثمت في جميع دوؿ إقميـ شماؿ 22ناث مف الدخؿ القومي اإلجمالي بيا اإل
المطمة عمى ساحؿ البحر المتوسط وىو الذي يعكس إلى حد بعيد حالة  أفريقيا

الفقر وىشاشة الوضع االقتصادي الذي تعيشو في ىذه الدوؿ، وكوديفوار بإقميـ 
، وسوازيالند وليسوتو وزامبيا أفريقيا، وكينيا وجيبوتي وتنزانيا شرؽ أفريقياغرب 
 .  أفريقياجنوب 
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: مف الدخؿ القومي اإلجمالي في دوؿ: الكونغو 35كما تجاوزت نسبة نصيب اإلناث 
 ، ونيجيريا وغانا. أفريقياوالكاميروف بإقميـ وسط 

  دوالر  2000دوؿ انخفض نصيب اإلناث مف الدخؿ القومي اإلجمالي بيا
: 40نصيب اإلناث مف الدخؿ القومي اإلجمالي  ويًا، ولكف تجاوزت نسبسن

ويرجع ذلؾ إلى حالة الفقر التي تعاني منيا ىذه الدوؿ ورغـ ذلؾ ال توجد 
فوارؽ نوعية كبيرة فيما يتعمؽ بمتوسط نصيب الفرد مف الدخؿ القومي 

ريتريا وجنوب السوداف بإقميـ  اإلجمالي وتتمثؿ في دوؿ: بوروندي ورواندا وا 
شرؽ القارة، وتشمؿ دوؿ: سيراليوف وغينيا وبنيف وتوجو وليبريا وغينيا بيساو 

، كما تضـ دوؿ موزمبيؽ وماالوي وزيمبابوي بإقميـ جنوب أفريقيابإقميـ غرب 
 .أفريقيا، وتشاد وجميورية الكونغو الديموقراطية بإقميـ وسط أفريقيا

 عف  أفريقيادوؿ قارة ي بجميع انخفض نصيب اإلناث مف الدخؿ القومي اإلجمال
، عدا 2017دوالر سنويا عاـ  10986والذي بمغ  نظيره عمى مستوى العالـ

خمس دوؿ إفريقية والتي ارتفع نصيب اإلناث مف الدخؿ القومي اإلجمالي بيا 
عف مثيمو عمى مستوى العالـ وىي: غينيا االستوائية وسيشؿ وبتسوانا 

 وموريشيوس والجابوف.
 

 

 

 

 

 :أفريقياالمشاركة السياسية لممرأة في ( 3-1)
المشاركة ىي نيج تنموي يتطمب إشراؾ شرائح السكاف في تصميـ وتنفيذ السياسات      

المتعمقة برفاىيتيـ، وتعزيز مشاركة المرأة في جميع مجاالت الحياة تصبح قضية رئيسية 
إشراؾ النساء في  في خطاب التنمية، وبالتالي ال يمكف أف تتحقؽ التنمية بالكامؿ دوف

مستوى صنع القرار في كؿ المجتمع وأعمى درجات ىذه المشاركة ىي التمثيؿ السياسي 
في المائة  50عمى الرغـ مف أف النساء يشكمف أكثر مف . (1)لممرأة في المجالس النيابية

مف سكاف العالـ، إال أنيف ما زلف يفتقرف إلى فرص وموارد القيادة السياسية عمى جميع 
ويات الحكومة. إف مشاركة المرأة عمى قدـ المساواة في صنع القرار ليست مجرد مست

                                                 
(1) Kassa, S.,Challenges and Opportunities of Women Political Participation in  Ethiopia,  

Journal of Global Economics, Volume 3- Issue 4, 2015. Available at: (http://www. 

omicsonline.org).   

https://www/
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 ،(1)ضروري لمراعاة مصالح المرأة ديمقراطية بسيطة، ولكنيا شرط لتحقيؽ عدالة أومطمب 
وال يمكف لف تحصؿ المرأة عمى التمكيف في السياسة إال إذا حصمت المرأة عمى السياسة. و 

 . (2)عندما تربى جذور النساء وتنشط في السياسة إالالحواجز االجتماعية التغمب عمى 
 تطور تمثيل المرأة األفريقية في المجالس النيابية:( 3-1-1)

ماثؿ ت، و 2018عاـ  :2344 أفريقياتمثيؿ النساء بالمجالس النيابية في  نسبة تبمغ   
 قارات: تمثيؿ النساء في بةنسنخفض عف تالنساء عمى مستوى العالـ، بينما تمثيؿ  نسبة

عمى  ايترتفع عف نظير ت، بينما :2849با و ، وأور :2945، وأمريكا الجنوبية :33استراليا 
بكؿ  :1749، :2248تمثيؿ النساء  نسبة تأمريكا الشمالية وآسيا حيث بمغ :مستوى قارتي

حقيؽ المساواة ، وىذا التمثيؿ يدؿ عمى أف المرأة بحاجة لمسافة طويمة لتيلمنيما عمى التوا
في التمثيؿ السياسي، مف أجؿ المشاركة في صنع السياسات وتعزيز الجيود التي تبذليا 

 .الحكومات 
في المجالس النيابية خالل الفترة  األفريقيةتمثيل المرأة ل ينسبالتطور ال( 5جدول )

(6111-6118.) 
   عاـ          

 2018 2015 2010 2005 2000 األقاليـ

 2246 2240 1049 847 445 قياأفريشماؿ 
 3040 2742 2146 1646 1149 أفريقياشرؽ 
 1644 1841 1345 1142 846 أفريقياوسط 
 3347 3344 3344 2446 2245 أفريقياجنوب 
 1448 1445 1146 1042 842 أفريقياغرب 
 2344 2340 1744 1349 1044 أفريقياجممة 

 2344 2243 1940 1549 1343 جممة العالـ
Source :United Nations , Nations Unies New York, 2018, Department of Economic and 

Social Affairs, Statistics Division, Statistical Yearbook 2018 edition Sixty-first issue. 

                                                 
(1)International Knowledge Network of Women in Politics, Rise of Women in 

Parliaments in Sub-Saharan Africa , Available at:(http://www. iknwpolitics.org). 

(2) K, Pankaj., Participation of Women in Politics: Worldwide experience, IOSR Journal 

Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)Volume 22, Issue 12, (December. 2017) 

P. 77. Available at:(http:// www.iosrjournals.org). 

http://www.iosrjournals.org/
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 أفريقياتمثيؿ النساء في المجالس النيابية ب تطور نسب (10( والشكؿ )5الجدوؿ ) يبيف  
 ، كما تتبايف نسب2018عاـ  :2344التمثيؿ نحو  لتصؿ نسبة 2000عاـ  :1044 مف

، بينما أفريقيافي شماؿ  :22 تحيث بمغ األفريقية تمثيؿ النساء عمى مستوى األقاليـ
التمثيؿ بيف  تبايف نسبجنوب الصحراء، كما ت أفريقيافي  :2346صؿ إلى ت قمياًل لتارتفع

 بنسبة أفريقياراء حيث بمغت أقصاىا في إقميـ جنوب جنوب الصح األفريقية األقاليـ
، وسجمت نسبة التمثيؿ أدناىا :1644 أفريقيا، ثـ وسط :30 أفريقيا، تالىا شرؽ :3347

 .:1448 أفريقيا في غرب

 
 

 :ببعض دول أفريقيا ممرأةل السياسية مشاركةالعوامل التي عززت ال
صرة في المشاركة السياسية يجابية المعاال يوجد عامؿ واحد يمكف اعتماده لالتجاىات اإل

ببعض دوؿ . لقد عمؿ عدد مف العوامؿ معًا في زيادة مشاركة  المرأة السياسية لممرأة
 وتتمثؿ فيما يمي: أفريقيا
لعبت النساء دورًا ميمًا في حركات التحرير  انتشار جماعات الحركة النسائية: -1

ما سعت الحركات النسائية بنشاط طواؿ أوائؿ التسعينيات، ك أفريقياواإلصالح في 
إلى المشاركة في حركة اإلصالح السياسي في التسعينيات، وبدأت العديد مف 
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النساء في إنشاء أحزاب سياسية خاصة بيف وأصبحف مشاركات في إنشاء أطر 
تشريعية جديدة، وخالؿ ىذه التحوالت السياسية تمت صياغة دساتير جديدة 

الحركات النسائية الوطنية ىذه الفرص السياسية  وكتبت قوانيف جديدة واستغمت
 .(1)لتقديـ مطالبيا بمشاركة وتمثيؿ سياسي أكبر أو متساو

تعززت المشاركة السياسية لممرأة أيضًا مف خالؿ الدافع المجتمع المدني:  -6
المتنامي مف المجتمع المدني لمنيوض بمشاركة المرأة في السياسة، مف خالؿ 

مف شأنيا زيادة مساحة مشاركة المرأة في التصويت  الدعوة لمسياسات التي
في الممارسات التي تنتيؾ  ودعميا كمرشحة، وخمؽ الوعي بحقوؽ المرأة، والطعف

 .(2)حقوقيا
ازدادت االتجاىات اإليجابية في المشاركة السياسية لممرأة في  أنظمة الحصص: -3

ي البرلماف وفي في البمداف التي طبقت أنظمة الحصص لتمثيؿ المرأة ف أفريقيا
الحكومة المحمية، حيث ولد نظاـ الحصص التزامات بتمثيؿ النساء مف جانب 

، وكاف ىذا عاماًل حاسمًا في دفع تمثيؿ المرأة السياسي األفريقيةمعظـ البمداف 
 .(3)إلى األماـ

وعقد االتفاقيات الدولية كاف ليما  ،التحسين النسبي لمفرص التعميمية لإلناث -4
  .ع النساء عمى المشاركة السياسيةمغزى في تشجي

 

 :األفريقيةالتباينات المكانية لمتمثيل السياسي لممرأة في البرلمانات ( 3-1-6)

تمثيؿ المرأة في  ويختمؼتمكيف المرأة. لقياس  رأة في السياسة إطاًرا بارًزاتعد مشاركة الم   
نجازات كبيرةبمكاسب و اختالًفا كبيًرا بيف البمداف التي تتمتع  أفريقياالسياسة في  وأداء سيئ  ا 

لمغاية في العديد مف البمداف األخرى. إجمااًل ، عمى الرغـ مف تسجيؿ بعض مستويات 
مف بيف أفضؿ المؤديف العالمييف في مجاؿ  األفريقيةالتقدـ في تصنيؼ بعض البمداف 

                                                 
(1)International Knowledge Network of Women in Politics, Rise of Women in 

Parliaments in Sub-Saharan Africa , p.7. Available at:(http://www. iknowpolitics.org).  

(2) Ndlovu, S.,& Mutale, S., Emerging Trends in Women’s Participation in Politics in  

Africa, American International Journal of Contemporary Research Vol. 3 No. 11, 

November 2013, p.75.  Available at(http://www.aijcrnet.com/journals).  

(3)  OP.Cit., p. 76.  
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المرأة فييا  ، تظؿ الحالة الغالبة ىي الحالة في منطقة ما زالتالمشاركة السياسية لممرأة
 .(1)ىامشية أماـ المشاركة السياسية الفعالة

متنوعة لمغاية مف حيث مستوى التنمية، والديمقراطية ال تزاؿ نسبيا  األفريقيةإف القارة      
، خاصة إذا ما قورنت بمناطؽ مثؿ أوروبا واألمريكتيف. في حيف أفريقياظاىرة جديدة في 

، وىناؾ عدد قياسي مف النساء تـ التنافس أفريقيافي  يتزايد عدد االنتخابات الديمقراطية
تقدمًا ممحوظًا في  األفريقيةبينما حققت بعض الدوؿ و بنجاح عمى المقاعد في البرلماف، 

توسيع الفرص المتاحة لممرأة في المشاركة السياسية والذي تبمور في تمثيؿ المرأة في 
، 1995عاـ  :948مف  األفريقيةمانات البرلماف حيث ارتفعت نسبة تمثيؿ النساء في البرل

. 2018لمي عاـ ماثؿ نسبة تمثيؿ النساء عمى المستوى العاتو  2018عاـ  :2344إلى 
 .2018عاـ  األفريقيةتمثيؿ النساء في البرلمانات  ( تبايف نسب11الشكؿ )مف ويتبيف 

 .:3343تمثيل النساء بالبرلمان بيا أكثر من  الفئة األولى: دول تبمغ نسب
، وتتمثؿ في شكؿ نطاؽ أفريقيا: مف دوؿ قارة 1646تضـ ىذه الفئة تسع دوؿ، تمثؿ     

، وموزمبيؽ، أفريقيامتمثاًل في دوؿ: ناميبيا، وجنوب  أفريقيامتصؿ يمتد مف جنوب قارة 
ويتجو نحو شرؽ القارة متمثاًل في دوؿ: تنزانيا، رواندا، بوروندي، أوغندا، أثيوبيا، كما 

في دولة  ، وتبمغ نسبة تمثيؿ النساء بالمجالس النيابيةأفريقياالسنغاؿ بغرب يتمثؿ في دولة 
كانت رواندا أوؿ بمد في العالـ وتحتؿ المركز األوؿ عمى مستوى العالـ،  ،:6143 رواندا

 يفرض حصة سياسية بيف الجنسيف عمى جميع المستويات الحكومية، ووضعت الحكومة
مف مقاعد البرلماف لمنساء في مجمس النواب، كما تـ : 30الرواندية دستور يحتفظ بنسبة 
، منساء: مف المناصب في جميع ىيئات صنع القرار ل30تثبيت حصة تشريعية تحجز

جميع بعمى الصعيديف الوطني والمحمي. أصبحت النساء ممزمات قانونا اآلف بتمثيميف 
سائية بالبرلماف عاـ مستويات الحكـ. نتيجة ليذه السياسات، انتخبت رواندا أوؿ أغمبية ن

2008(2) . 

                                                 
(1) Uzodike, N, O., & Onapajo,  H., Women and Development in Africa: Competing 

Approaches and Contested Achievements , January 2013, p.42.  Available at: (http:// 

www.researchgate.net).  

(2) Hansen, J., Political Gender Quota in Rwanda Has increased female inclusion in 

politics lead to a decrease in domestic gender-based violence? Lund University, 2017. 

Department of Political Science, P.16. Available at: (https://www. Iup.lub.lu.se/student).   

http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8918957/file/8918958.pdf
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مف حيث نسبة تمثيؿ المرأة في  أفريقياالمركز الثاني عمى مستوى  احتمت ناميبيا     
:، بينما 4242 بنسبة أفريقيا:، تالىا في المركز الثالث جنوب 4642بنسبة  البرلماف

:، ثـ 3946: وفي المركز الخامس موزمبيؽ 4148احتمت السنغاؿ المركز الرابع بنسبة 
:. ويرجع ارتفاع التمثيؿ السياسي 3644:، بوروندي 3742:، تنزانيا 3848دوؿ: إثيوبيا 

لممرأة في بعض الدوؿ نتيجة تطبيؽ ىذه الدوؿ نظاـ الحصص المحجوزة لمنساء في 
: في دوؿ: رواندا 30البرلماف بشكؿ دستوري بنسب مختمفة بمغت ىذه المخصصات 

 .(1): في زيمبابوي22نما بمغت وبوروندي وتنزانيا وأوغندا، بي
بينما زاد التمثيؿ السياسي لمنساء في البرلماف ببعض الدوؿ األخرى اعتمادًا عمى        

الحصص الطوعية مف قبؿ األحزاب السياسية والتي تـ تطبيقيا بالفعؿ مف خالؿ خمؽ 
التي  حالة مف الوعي بأىمية التمثيؿ السياسي لممرأة وتباينت نسب الحصص الطواعية

: بدولة موزمبيؽ، 40، أفريقيا: في كؿ مف ناميبيا وجنوب 50حددتيا األحزاب حيث بمغت
. بينما أصدرت السنغاؿ قانوف التكافؤ والذي يفرض أف تمثؿ النساء (2): في إثيوبيا30
في كؿ مف االنتخابات الوطنية  المرشحيف الذيف تقدميـ األحزاب السياسية : مف50

عمى نطاؽ لممشاركة السياسية  منساءالمجاؿ السياسي لب ف التكافؤقانو  فتح  و  والمحمية
   .(3)واسع

 .:3343 -6344 ما بين تمثيل المرأة في البرلمان بيا الفئة الثانية: دول تتراوح نسب
دولة، تعادؿ ما يزيد قمياًل عف ُخمس جممة دوؿ القارة،  ةتضـ ىذه الفئة إحدى عشر     

لمطمتيف عمى الساحؿ الجنوبي لمبحر المتوسط، وموريتانيا : تونس، والجزائر اتتمثؿ في
والكاميروف وأنجوال المطمة عمى ساحؿ المحيط األطمنطي، ودولة الصوماؿ المطمة عمى 

دوؿ: المحيط اليندي، وشماؿ السوداف المطمة عمى البحر األحمر، باإلضافة إلى 
ما تتمثؿ في جميورية الرأس سوازيالند وزيمبابوي وجنوب السوداف وجميعيا دوؿ حبيسو، ك

 .األفريقيةاألخضر إحدى الدوؿ الجزر بالقارة 
                                                 

)1) Asiedu, E., &  Others, The Effect of Women’s Representation in Parliament and the 

Passing of Gender Sensitive Policies, pp.6-7. Available at: (http://www.aeaweb.org).  
(2) European Union, Namibia Gender Analysis 2017,  prepared by the Legal Assistance 

Centre for the Delegation of the European Union to Namibia July 2017, p. 23. Available 

at: (http://www. eeas.europa.eu/sites/eeas)... 

(3) Anga, M., & Others, World House Student Fellows 2016-2017 Increasing Women's 

Political Participation, 2018. P.8  Available at: (http://www. global.upenn.edu).     

https://www/
https://global.upenn.edu/sites/default/files/perry-world-house/IncreasingWomensPoliticalParticipationReport.pdf
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 :.6343-15بين تمثيل النساء في البرلمان بيا  الفئة الثالثة: دول تتراوح نسب
تتمثؿ ، أفريقيامف جممة دوؿ قارة  :2748وازي تدولة،  ةعشر  تحتوي ىذه الفئة خمس    

لدوؿ المطمة عمى المحيط األطمنطي: المغرب، غينيا، توجو، الجابوف، غينيا في بعض ا
ريتريا المطمة عمى االستوائية، كما تتمثؿ في دوؿ كينيا المطمة عمى المحيط ال يندي، وا 

األحمر، ليبيا المطمة عمى البحر المتوسط، كما تتمثؿ ببعض الدوؿ الحبيسة في البحر 
، مالوي، زامبيا، كما تمثمت في دوؿ مدغشقر، سيشؿ، : ليسوتو، النيجرأفريقياقارة 

 .أفريقياساوتومي وبرينسيبي وجميعيا دوؿ جزر في قارة 
 :.15تمثيل النساء في البرلمان بيا أقل من  الفئة الرابعة: دول تبمغ نسب

:( ما يزيد عف ثمث عدد دوؿ 3542عمى تسع عشرة دولة، توازي )ىذه الفئة  تستحوذ    
امتد مف  أفريقيازت في شكؿ نطاؽ متصؿ بالعديد مف دوؿ غرب ووسط قارة القارة، ترك

متمثاًل في دوؿ: مالي وبوركينافاسو وكوديفوار وليبريا وسيراليوف وغانا  أفريقياغرب 
الوسطى والكونغو  أفريقياحيث يضـ دوؿ: تشاد و  أفريقياوغامبيا، وامتد إلى وسط 

، أفريقياذه الفئة أيضًا دوؿ: بوتسوانا جنوب قارة الديموقراطية والكونغو، كما يتمثؿ في ى
، أفريقياالمدخؿ الجنوبي لمبحر األحمر، ومصر في أقصى شماؿ شرؽ قارة  وجيبوتي عند

سجمت نسبة التمثيؿ السياسي لممرأة في وجزر القمر، و  سباإلضافة إلى دولتي: موريشيو 
نقص التمثيؿ السياسي ويرجع  :546في دولة نيجيريا  أفريقياالبرلماف أدناىا عمى مستوى 

قدرتيا  الموارد السياسية لممرأة وتقوض لممرأة في نيجيريا إلى العديد مف القضايا التي تقمؿ
عمى االنخراط في السياسة. وتشمؿ ىذه القضايا القيـ والقواعد التقميدية، توقعات المجتمع، 

الخبرة المينية، والعنؼ تربية األسرة المحافظة، عدـ وجود تعميـ جيد، نقص العمؿ أو 
البدني ضد المرأة، واألدوار التمييزية المخصصة لممرأة في األحزاب السياسية، وطبيعة 

 .(1) النظاـ االنتخابي. وعدـ وجود تدابير فعالة لمعالجة ضعؼ تمثيؿ المرأة
 
 

                                                 

)1) Orji, N., & Others, Women’s Political  Representation In Nigeria: Why Progress is 

slow and What can be done to Fast-track it, 2018. P. 38. Available at: (http://www. 

placng .org/wp). 

https://www/
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 التحديات التي تواجو المرأة األفريقية في المشاركة السياسية:
االقتصادي لممرأة إلى حد كبير دور ميـ في تعزيز الوضع يمعب  التحديات االقتصادية:

وىكذا يؤثر وصوؿ المرأة إلى وسائؿ مشاركتيا وتمثيميا في ىيئات صنع القرار السياسي. 
اإلنتاج والمالية بشكؿ مباشر عمى مشاركة المرأة في المؤسسات السيساية وفي العديد مف 

لوصوؿ إلى األرض والممتمكات رغـ أنيا مضمونة المجتمعات األفريقية ال تستطيع النساء ا
في الدستور، وىذا العجز االقتصادي يجعميا غير قادرة عمى تكويف وتشغيؿ حمالت 

 .(1)سياسية ناجحة في ظؿ ارتفاع تكمفة الحمالت االنتخابية
مى ال تزاؿ التقاليد تشدد عفي العديد مف البمداف األفريقية  التحديات االجتماعية والثقافية:

األدوار األساسية والتقميدية لممرأة كأميات وربات البيوت وقصرىا عمى ىذه األدوار، ونظاـ 
 .(2)القيـ التقميدية أو ما يسمى بالنظاـ األبوي الذي يفصؿ بيف الجنسيف في األدوار

باإلضافة إلى أف فرص النساء والفتيات أقؿ بكثير لتحقيؽ التعميـ العالي بسبب التوقعات 
تزوجوف في سف مبكرة، وتنجب األطفاؿ، وتأخذ رعاية األسرة وخاصة في المناطؽ بأنيـ ي

 .الريفية أو النائية
السياسة يييمف عمييا الذكور والتي مكنتيـ مف التأثير عمى األحزاب  التحديات السياسية:

في كثير مف األحياف، كما أف البيئة السياسية غير الصحية والمنظمات العامة السياسية 
يعترييا مف مخاطر العنؼ والتشويو والتيديدات واالبتزازات والتي يستخدميا معظميـ  وما

 .(3)مف الرجاؿ تحد مف المشاركة الفعالة لممرأة في السياسة
حيث ال تثؽ النساء بقدرات النساء األخريات  :الدعم والتضامن المتبادلين بين النساء

ش النساء المستمر ونتيجة لذلؾ يفقدف الثقة بسبب ثقافتيف االجتماعية الطويمة األمد وتيمي
 .(4)في أنفسيف وأقرانيـ

                                                 
(1) Kivoi, D, L., Factors impeding political participation and representation of  women in 

Kenya, Humanities and Social Sciences 2014; 2(6): 173-181, p.179. Available at: (http:// 

www.sciencepublishinggroup.com/j/hss).  

(2) Kassa, S., Op. Cit, p.3.   
(3) Nwabunkeonye, U, P., Challenges to Women Active Participation in Politics in 

Nigeria, Sociology and Anthropology 2(7): 284-290, 2014, p.287. Available at:(http://      

www.hrpub.org).  

(4) United Nations Development Programme, Community of Democracies , Advancing 

Women’s Political Participation African Consultation on Gender Equality & Political 

Empowerment, Available at:( http://www. community-democracies.org).   

https://www/
%0dhttps:/community-democracies.org › 
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 :النتائج
  2005( مميوف نسمة عاـ 463481) مف أفريقياارتفع عدد اإلناث بقارة ،

 :5042، وشكمت نسبة اإلناث 2018( مميوف نسمة عاـ 644462ليصؿ إلى )
، 2005لـ عاـ مف جممة اإلناث عمى مستوى العا :1443مف جممة سكاف القارة، 

مف جممة عدد  :17مف جممة سكاف القارة،  :5041بينما شكمت نسبة اإلناث 
 .2018اإلناث عمى مستوى العالـ عاـ 

 عاـ  :5344مف  أفريقيامشاركة اإلناث بقوة العمؿ في قارة  ت نسبارتفع
مشاركة  ، ورغـ ذلؾ تنخفض عف نسبة2018عاـ  :5547صؿ إلى ، لت2005
عاـ  :5547صؿ إلى ت قمياًل لت، انخفض2005عاـ  :7445 تبمغ لتيالرجاؿ ا
مشاركة اإلناث بقوة العمؿ عمى مستوى أقاليـ القارة وبمغت  ت نسب، وتباين2018

عاـ  :2149 أفريقيا، بينما بمغ أدناه بإقميـ شماؿ :73 أفريقياأقصاىا بإقميـ شرؽ 
2018. 

  رغـ انخفاض نسبة  يقياأفر ما زاؿ قطاع الزراعة ىو الُمشغؿ الرئيس لإلناث في
عاـ  :5544، لتصؿ إلى 2005عاـ  :6342اإلناث العامالت في القطاع مف 

عف مستواىا  أفريقيا، وترتفع نسبة اإلناث العامالت بقطاع الزراعة في 2018
 العالمي وعف مستواىا بجميع أقاليـ العالـ عدا إقميـ آسيا الجنوبية.

  وبمغت  أفريقياراعة بيف أقاليـ قارة تتبايف نسب اإلناث العامالت بقطاع الز
 أفريقياأدناىا بإقميـ جنوب  وسجمت :7647 بنسبة أفريقياأقصاىا بإقميـ وسط 

كما ارتفعت نسب العامالت بالقطاع الزراعي عف نسبتيا عمى ، :646 بنسبة
دولة، بينما انخفضت عف نسبتيا عمى مستوى القارة في  30مستوى القارة في 

سبة اإلناث العامالت بقطاع الزراعة أقصاىا في دولة دولة، وبمغت ن 24
 .2018عاـ  :049، وأدناىا بدولة سيشؿ :9645بوروندي 

  يعد قطاع الصناعة أقؿ أنواع القطاعات االقتصادية الُمشغؿ حيث بمغت نسبة
عاـ  :943، ارتفعت إلى 2005عاـ  :843اإلناث العامالت بيذا القطاع 

، تراجعت 2005عاـ  :1843مستوى العالـ  نخفض عف نسبتيا عمىت، و 2018
 .2018عاـ  :1541إلى 
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  أفريقياتتبايف نسب اإلناث العامالت بقطاع الصناعة عمى مستوى أقميـ قارة 
 أفريقيا، بينما بمغت أدناىا بإقميـ شرؽ :2049 أفريقياوبمغت أقصاىا بإقميـ شماؿ 

اعة أقصاىا بدولة ، وبمغت نسبة اإلناث العامالت بقطاع الصن2018عاـ  :643
 .:044، بينما بمغت أدناىا بدولة موزمبيؽ :5547الجزائر 

  احتؿ قطاع الخدمات المركز الثاني بعد قطاع الزراعة كُمشغؿ لإلناث في
، 2005عاـ  :2845، وارتفعت نسب اإلناث العامالت بيذا القطاع مف أفريقيا

وى العالمي ، وتنخفض عف مثيمتيا عمى المست2018عاـ  :3543لتصؿ إلى 
 لنفس العاميف السابقيف. :5844لتصؿ إلى  :4446التي ارتفعت مف 

  ارتفعت نسب اإلناث العامالت بقطاع الخدمات بجميع أقاليـ القارة فيما بيف
مع تبايف نسب االرتفاع بيف األقاليـ المختمفة، وبمغت  2018و 20015عامي 

، بينما :8145 أفريقيانوب أعمى نسبة لإلناث العامالت بقطاع الخدمات بإقميـ ج
 .2018عاـ  :1641 أفريقيابمغت أدناىا بإقميـ وسط 

  وبمغت  أفريقياتتفاوت نسب اإلناث العامالت بقطاع الخدمات بيف دوؿ قارة
عاـ  :247، بينما بمغت أدناىا بدولة بوروندي :8846أقصاىا بدولة سيشؿ 

دولة عف  26 ، وارتفعت نسب اإلناث العامالت بقطاع الخدمات في2018
دولة عف نسبتيا عمى  28، بينما انخفضت في أفريقيايا عمى مستوى قارة تنسب

 مستوى القارة.
 941إلى  2005عاـ  :10مف  أفريقيابطالة اإلناث في قارة  ت نسبةانخفض: 

عاـ  :6بطالة اإلناث عمى مستوى العالـ  تتجاوز نسبة ، رغـ ذلؾ2018عاـ 
عمى مستوى أقاليـ  ايتعف نظير  أفريقياث في بطالة اإلنا ت، كما ارتفع2018

العالـ عدا أقاليـ: غرب آسيا وجنوب أوربا وأمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي 
 .أفريقياعمى مستوى  نسب بطالة اإلناث بيا عف مثيمتيا توالتي ارتفع

 في  اأقصاى وسجمت أفريقيابطالة اإلناث عمى مستوى أقاليـ قارة  تتبايف نسب
، :541 أفريقيافي إقميـ غرب  اأدناى بينما بمغت :3046 أفريقياوب إقميـ جن

في دولة جنوب  اأقصاى توبمغ أفريقيابطالة اإلناث بيف دوؿ قارة  وتتفاوت نسب
 .2018عاـ  :042في دولة النيجر  اأدناى ، بينما سجمت:3144 أفريقيا
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  عف  فريقياأانخفض نصيب اإلناث مف الدخؿ القومي اإلجمالي بجميع دوؿ قارة
، عدا خمس 2018دوالر سنويًا عاـ  10986نظيره عمى مستوى العالـ والبالغ 

دوؿ إفريقية ارتفع بيا نصيب اإلناث مف الدخؿ القومي عف نظيره العالمي وىي: 
 غينيا االستوائية وسيشؿ وبتسوانا وموريشيوس والجابوف.

 مف  أفريقياارة ارتفعت نسبة تمثيؿ اإلناث بالمجالس النيابية عمى مستوى ق
وتماثمت مع نسبتيا عمى مستوى  2018عاـ  :2344إلى  2000عاـ  :1044

، وانخفضت عف نسب تمثيؿ اإلناث بالمجالس النيابية في 2018العالـ عاـ 
جميع أقاليـ العالـ عدا إقميمي أمريكا الشمالية وآسيا، وتتبايف نسب تمثيؿ اإلناث 

وبمغت أقصاىا بإقميـ جنوب  أفريقياقارة بالمجالس النيابية عمى مستوى أقاليـ 
 .2018عاـ  :1448 أفريقيا، وُسجمت أدناىا بإقميـ غرب :3347 أفريقيا

  أفريقياتتفاوت نسب تمثيؿ اإلناث بالمجالس النيابية عمى مستوى دوؿ قارة 
بينما ُسجمت أدناىا في دولة نيجيريا  :6143وُسجمت أقصاىا في دولة رواندا 

 .2018عاـ   :546
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 التوصيات:
 حؽ تنموي وليس حاجة  بأىمية عمؿ المرأة باعتباره زيادة الوعي لدى المجتمع

والبد مف التأكيد عمى أىمية الدور الذي تمعبو المرأة في التنمية وأف وجودىا 
 الفاعؿ في سوؽ العمؿ شرط ضروري لنجاح خطط التنمية.

 عمى المنافسة في سوؽ العمؿ. اىتوفير التأىيؿ والتدريب لممرأة بما يساعد 
  تشجيع القطاع الخاص عمى توظيؼ النساء وفؽ القوانيف وبعيدًا عف االستغالؿ

 اريع التي توظؼ النساء.شوذلؾ مف خالؿ سياسات واضحة لمم
  إعادة النظر في التخصصات التي تدرسيا النساء وتوجيييف إلى تخصصات

 اليد. يحتاجيا سوؽ العمؿ بعيدًا عف العادات والتق
 .تمكيف المرأة مف الوصوؿ إلى الممتمكات واألصوؿ والخدمات المالية 
  ينبغي تعزيز ميارات القيادة النسائية مف خالؿ التدريب وتوفير فرص اإلرشاد

لمنساء الموجودات بالفعؿ في السياسة، والنساء الذيف ىـ عمى وشؾ الدخوؿ في 
 الساحة السياسية.

  ة والسياسية والتشريعية والتنظيمية الحالية مف الدستوريينبغي مراجعة األطر
 أجؿ معالجة األحكاـ التي قد تعيؽ المشاركة السياسية لممرأة.

  ضرورة معالجة العنؼ السياسي حتى تتمكف المرأة مف المشاركة بحرية في
 العممية االنتخابية.

  ضرورة معالجة القوالب النمطية الجنسانية والتمييز عمى أساس األعراؼ
 جتماعية.اال

 عدادىف التأكيد عمى الدور األساسي لمتعميـ كوسيمة  لتمكيف المرأة والفتيات وا 
 ألدوار قيادية في المستقبؿ.

 ة.غطية اإلعالمية لممرأة في السياسمراعاة الت 
 لتقييـ التقدـ  األفريقيةفريقي إلى البمداف إرساؿ بعثات مراقبة مف االتحاد األ

تنفيذ االتفاقيات الدولية التي تعزز المشاركة  واإلنجازات ومدى االمتثاؿ إلى
 السياسية لممرأة. 
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Abstract 
The spatial dimensions of the economic and political   

conditions of women in Africa:A geographical study. 
 

By: Dr. Elsayed Mohammed Ali Mahmoud 
 

         The role of women in the development process depends largely on 

the nature of the socio-cultural framework around her and on the 

economic development achieved in society, as well as the state policies 

related to women. There is no doubt that these factors interact with each 

other to form the nature of the economic and political conditions of 

women, which in turn affect women's participation in development. 

          The study was intended to identify the economic and political 

conditions of African women over different years, comparing these 

situations with the situation of women in different regions of the world, 

and highlighting the spatial disparity and geographical reasons for the 

different economic and political conditions of African women across 

regions and countries of the continent. 

        The study included three sections, the first one discusses the spatial 

dimensions of female size in Africa, the second presents the spatial 

dimensions of the economic conditions of African women, and the third 

one discusses the spatial dimensions of the political conditions of African 

women. 

         The study showed a decline in the economic conditions of women in 

the continent of Africa for many regions of the world with a discrepancy 

and disparity between regions and countries of the African continent in 

those conditions, while women's representation ratios in African 

parliaments were similar to their counterparts around the world with a 

variation in the representation of ratios at the level of Regions and 

countries of the continent 

        The study recommended the need to raise awareness among the 

community of the importance of women's work, and provide rehabilitation 

and training for women to help them compete in the labor market, and 

direct females to study the disciplines required by the labor market, and 

encourage the private sector to employ females, and enhance women's 

skills in political leadership, and address Political violence and stereotypes 

of gender roles and discrimination based on social norms, emphasizing the 

role of education to empower women politically, and addressing the 

challenges that hinder the political participation of African women.             


