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 معلومات المؤشر .0
0  .aالھدف . 

 تحقیق المساواة بین الجنسین وتمكین كل النساء والفتیات : ٥الھدف 

0.bالغایة . 
: كفالة المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وفرصھا المتساویة مع الرجل في شغل المناصب القیادیة على جمیع مستویات صنع ٥-٥الغایة 

 القرار في الحیاة السیاسیة واالقتصادیة والعامة

0.cر. المؤش 
 نسبة المقاعد التي تشغلھا النساء في (أ) البرلمانات الوطنیة، و (ب) الحكومات المحلیة ۱-٥-٥المؤشر 

0.d. السلسلة 
 SG_GEN_PARLN(عدد)  عدد المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة

 SG_GEN_PARLNT(عدد)  عدد المقاعد الحالیة في البرلمانات الوطنیة

 SG_GEN_PARL تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (٪ من إجمالي عدد المقاعد)نسبة المقاعد التي 

0.eالبیانات الوصفیة  ث. تحدی 
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0.f  .المؤشرات ذات الصلة 
العامة، (ج) السلطة نسب الوظائف في المؤسسات الوطنیة والمحلیة، بما في ذلك (أ) الھیئات التشریعیة؛ (ب) الخدمة  ۱-۷-۱٦المؤشر 

 القضائیة، مقارنة بالتوزیعات الوطنیة حسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات السكانیة.

0.g. المنظمات الدولیة المسؤولة عن الرصد العالمي 

 )IPUاالتحاد البرلماني الدولي (

 البیاناتاإلبالغ عن   .1
1.A  .المنظمة 

 (IPU) االتحاد البرلماني الدولي
 

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.A  .التعریف والمفاھیم 

 التعریف:

كانون الثاني/ینایر من سنة التقریر، بعدد المقاعد التي تشغلھا  1تُقاس حالیاً نسبة المقاعد التي تشغلھا النساء في (أ) البرلمانات الوطنیة، حتى 
 .األدنى للبرلمانات الوطنیة، ویعبّر عنھا كنسبة مئویة من كافة المقاعد المشغولةالنساء األعضاء في المجالس األحادیة أو المجالس 

إن البرلمانات الوطنیة یمكن أن تكون ذات نظام تشریعي ثنائي (مؤلفة من مجلسین) أو ذات نظام تشریعي أحادي (مؤلفة من مجلس). یغطي 
 عي األحادي والمجلس األدنى من البرلمانات ذات النظام التشریعي الثنائي. ھذا المؤشر المجلس األحادي من البرلمانات ذات النظام التشری

تُشغر  وال یغطي المجلس األعلى في البرلمانات الثنائیة المجلس. وعادةً ما یكتسب االعضاء مقاعدھم في االنتخابات النیابیة العامة. ویمكن أن
 .لمباشرة وتعاقب األعضاء ونتیجة االنتخابات الفرعیةالمقاعد أیضاً نتیجة التسمیة والتعیین واالنتخابات غیر ا
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 .تشیر المقاعد إلى عدد الوالیات البرلمانیة أو عدد أعضاء البرلمان

 :المفاھیم
ن كما یمكتشیر المقاعد إلى عدد المكلفین النیابیین، وتُعرف أیضاً بعدد أعضاء البرلمان. یتم في العادة كسب المقاعد في االنتخابات النیابیة. 

 .إشغال المقاعد أیضأً من خالل التسمیات والتعیین واالنتخابات غیر المباشرة ومداورة االعضاء وباالنتخابات الفرعیة
 

2.B. وحدة القیاس 
 یةئوالعدد والنسبة الم

 

2.C. التصنیفات 
 ال ینطبق

 

 نوع مصدر البیانات وطریقة جمع البیانات.  3
3.A. مصادر البیانات 

 الوطنیة. المستخدمة ھي اإلحصاءات الرسمیة الواردة من البرلماناتالبیانات 

 

3.B. طریقة جمع البیانات 
اتھا لالتحاد تقوم البرلمانات الوطنیة بتأمین البیانات ویتم تحدیثھا بعد عملیة انتخابیة أو أي تجدید برلماني. كما تنقل البرلمانات الوطنیة بیان

السنة على األقل وعندما تتغیر األرقام بشكل ملحوظ، یقوم أعضاء االتحاد البرلماني الدولي بتأمین المعلومات البرلماني الدولي مرة في 
طلب البیانات المتعلقة بالتغییرات والتحدیثات إلى األمانة العامة لالتحاد. وبعد كل انتخابات عامة أو تجدید، یتم ایفاد استبیان إلى البرلمانات ل

وما لم تتم االستجابة، تُستخدَم وسائل أخرى كالھیئة االنتخابیة االداریة والمواقع االلكترونیة البرلمانیة أو البحث عبر  األحدث المتوفرة.
 .االنترنت. كما یتم التحقق أیضأ بشكل دائم من المعلومات المجموعة من المصادر األخرى مع البرلمان

 

3.Cالجدول الزمني لجمع البیانات . 
 انات بشكل شھري، حتى آخر یوم من الشھر.یتم تحدیث البی

3.Dالزمني لنشر البیانات  ل. الجدو 
 یتم تحدیث البیانات بشكل شھري، حتى آخر یوم في الشھر.

3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
 .البرلمانات الوطنیة

3.F. الجھات المّجمعة للبیانات 
 (IPU) االتحاد البرلماني الدولي

3.G.   المؤسسيالتفویض 
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شجع یكأول منظمة سیاسیة متعددة األطراف في العالم، ت 1889) ھو منظمة عالمیة للبرلمانات. تأسست عام IPUاالتحاد البرلماني الدولي (
ھیئة برلمانیة  13و  وطنیاً  اً یبرلمانعضوا  179یضم االتحاد البرلماني الدولي و ،الیومالتعاون والحوار بین جمیع الدول. اإلتحاد على 

 .بین الجنسین وأكثر تنوعاً  اأكثر مساواةً یعزز الدیمقراطیة ویساعد البرلمانات على أن تصبح أقوى وأكثر شباباً  كما إقلیمیة.
 

عمل على تحقیق المشاركة المتساویة للرجال والنساء وییعترف االتحاد البرلماني الدولي بالمساواة بین الجنسین كعنصر أساسي للدیمقراطیة. 
قام وة والنوعیة عن المرأة في السیاسة. جمع ونشر البیانات الكمیّفي السیاسة وتدعم البرلمانات في تعزیز المساواة بین الجنسین. وھذا یشمل 

وھو السلطة المسؤولة عن ھذه  1945منذ عام  خصوصاً  ع النسبة المئویة للنساء في البرلمانات الوطنیةاالتحاد البرلماني الدولي بتتبّ
 women-https://data.ipu.org/historical. البیانات التاریخیة والمقارنة عن النساء في البرلمان على الىالبیانات. انظر

 

 اعتبارات منھجیة أخرى.  4
4.A. األساس المنطقي 

یقیس المؤشّر درجة حصول النساء على حقوق متساویة من ناحیة صنع القرارات النیابیة. وتُعدّ مشاركة المرأة في البرلمانات من المظاھر 
س األدنى یشیر األساسیة لفرص النساء في الحیاة السیاسیة والعامة وبالتالي ھو مرتبط بتمكین المرأة. فتساوي عدد الرجال والنساء في المجال

 .في المائة 50إلى قیمة مؤشر تبلغ 
 

ویسمح الحضور القوي للمرأة في البرلمان بإلقاء الضوء على مسائل جدیدة في االجندة السیاسیة، وبوضع أولویات جدیدة من خالل اعتماد 
بین الجنسَین ویساھم في الحكم الجید. كما سیاسات وقوانین جدیدة وتطبیقھا. وإدماج مصالح النساء ھو أمر ضروري للدیمقراطیة والتساوي 

 .یسمح البرلمان التمثیلي للتجارب المختلفة للنساء والرجال أن تؤثّر على مستقبل المجتمعات االجتماعي والسیاسي واالقتصادي
 

دعم ویعّزز مشاركة المرأة في لطالما تم تعقّب التغییرات الحاصلة في ھذا المؤشر على مر الزمن. وبالرغم من أن المجتمع الدولي ما زال ی
ى إلى تركیبات صنع القرارات السیاسیة للعدید من العقود، إال أن تحقیق التحسّن في وصول النساء إلى المقاعد البرلمانیة كان بطیئاً. مما أد

ن. وتلك البلدان التي اعتمدت تدابیر إدخال تدابیر سیاسیة والقانونیة الخاصة لزیادة حصة النساء في المقاعد البرلمانیة في العدید من البلدا
 .خاصة، لھا في العادة تمثیالً أكبر للمرأة في البرلمان عن تمثیل المرأة في البلدان التي لم تتخذ تدابیر خاصة

 

4.B. التعلیقات والقیود 
 .بلداً  193، تم ادماج 2016شباط/فبرایر  1یختلف عدد البلدان التي تتم تغطیتھا مع تعلیق أو حل المجلس النیابي. ومنذ  -
قد یكون ھناك مشاكل في الحصول على المعلومات والتغییرات الخاصة باالنتخابات الفرعیة جراء الوفاة أو االستقالة. وھذه  -

معلنة  التغییرات ھي أحداث مخصصة مما یكون أكثر صعوبة للتعقّب. فاالنتخابات الفرعیة على سبیل المثال ھي في الغالب غیر
 .دولیاً كما ھي حال االنتخابات العامة

تستثني البیانات العدد والنسبة المئویة للنساء الموجودات في المجالس البرلمانیة األعلى. تتوفر البیانات على الموقع االلكتروني  -
   :ranking-://data.ipu.org/womenhttps.لالتحاد البرلماني الدولي التالي

ة تتغیر البرلمانات بشكل ملحوظ في أعمالھا الداخلیة واجراءاتھا، إال أنھا بشكل عام تشّرع وتتخطى الحكومة وتمثّل المنتخبین. ومن ناحی
ت خالل تحملھن لألعباء قیاس مساھمة المرأة في صنع القرارات السیاسیة، قد ال یكفي ھذا المؤشر ألن بعض النساء قد یواجھن العقبا

 البرلمانیة بشكل كامل أو تام
 

.4.C. طریقة االحتساب 
عدد یتم اشتقاق نسبة المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة من خالل قسمة مجموع عدد المقاعد التي تشغلھا النساء على مجموع 

 .المقاعد في البرلمان
 .لإلحصاءاتما من ترجیح أو تطبیع 

 

4.D  .التحقق 
اني تقدم البرلمانات األعضاء في االتحاد البرلماني الدولي معلومات عن التغییرات والتحدیثات ألمانة االتحاد عبر مجموعات االتحاد البرلم

 .الدولي داخل كل غرفة برلمانیة أو عبر شبكة المراسلین البرلمانیین

https://data.ipu.org/historical-women
https://data.ipu.org/women-ranking
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 Parlineلقاعدة بیانات المراسلون من البرلمانات ھم موظفون في البرلمانات الوطنیة یعملون كنقطة اتصال في االتحاد البرلماني الدولي و
ھي  Parlineیتمثل دورھم الرئیسي في التأكد من أن جمیع البیانات الواردة في والتابعة لالتحاد البرلماني الدولي داخل كل غرفة أو برلمان. 

دام طرق أخرى للحصول على محدثة وصحیحة، بما في ذلك الخاصة بھذا المؤشر. في حالة عدم تقدیم أي رد على االستبیانات، یتم استخ
من بانتظام التحقق یتم  كما ل من ھیئة إدارة االنتخابات أو مواقع الویب البرلمانیة أو عملیات البحث على اإلنترنت.امثعلى سبیل الالمعلومات، 

 المعلومات اإلضافیة التي یتم جمعھا من مصادر أخرى مع البرلمانات.
 

4.E. التعدیالت 
 ال ینطبق

 

4.F  .) على المستوى اإلقلیمي2و (  البلدمستوى  ) على  1معالجة القیم الناقصة ( 
 ما من تعدیالت للقیم الناقصة.

4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
 والغرفة. وال یطبق ھیكل الترجیح. الوطنيالمجامیع اإلقلیمیة ھي مجموع بسیط من بیانات المستوى 

 

4.H.    المناھج والتوجیھات المتاحة للبلدان بشأن تجمیع البیانات على الصعید
 الوطني

للعضوات في مجلس واحد أو غرفة أدنى  التوجیھ غیر مطلوب لتوفیر معلومات عن ھذا المؤشر (أي العدد الحالي لألعضاء والعدد اإلجمالي
 في البرلمان الوطني).

عدد یتم توفیر "قائمة مرجعیة لمراسلي البرلمانات" لتذكیر البرلمانات بإبالغ االتحاد البرلماني الدولي بالتغییرات في عدد المقاعد أو الو
 تغییر.اإلجمالي للنساء في الغرفة البرلمانیة ، في كل مرة یحدث فیھا 

4.I  . إدارة الجودة 
 .Parline‘   (data.ipu.org)-بارالین’ یتم إدخال البیانات الخاصة بھذا المؤشر ویتم وضعھا في قاعدة بیانات

خصص االتحاد البرلماني الدولي موظفین لجمع البیانات وإدارتھا، وشبكة من المراسلین البرلمانیین لتقدیم تحدیثات البیانات، والتبادل 
 المستمر مع البرلمانات عبر مجموعات االتحاد البرلماني الدولي الموجودة داخل البرلمانات األعضاء.

 

4.J  . ضمان الجودة 
 .مع مرور الوقتاالتساق ال توجد معالجة إحصائیة كبیرة مطلوبة لھذا المؤشر باستثناء التحقق من 

 

4.K  . تقییم الجودة 
یتم وحسابات لعدد ونسبة النساء لضمان الدقة.  تلقائیاً تولِّد التي  ‘Parline-بارالین’توجد بیانات االتحاد البرلماني الدولي في قاعدة بیانات 

 .أھداف التنمیة المستدامة عن اإلبالغفي استخدام الصادرات من قاعدة البیانات 
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 والتفصیل  توافّر البیانات.  5
 توافر البیانات:

بلداً. كما تتوفر المعلومات لكافة البلدان التي یتواجد فیھا مشّرع وطني وبالتالي ال تشمل البرلمانات التي تم حلّھا أو تعلیقھا  193تتوفر بیانات 
 .لفترة غیر محددة

 التسلسل الزمني:
 للموقع االلكتروني لالتحاد البرلماني الدولي تغیّر استخراج البیانات مع مرور الوقت على النحو التاليوفقاً 

 ینایر/كانون الثاني 1بدءً من  اآلن-2020
 شباط/فبرایر 1بدءً من  2019- 2013
 شباط/ فبرایر 5بدءً من  1999
 شباط/فبرایر 4بدءً من  2002
 كانون الثاني/ ینایر 31بدءً من  2012 - 2009، 2007 – 2005، 2003
 كانون الثاني/ ینایر 30بدءً من  2004، 2001
 كانون الثاني / ینایر 29بدءً من  2008
 كانون الثاني/ ینایر 25بدءً من  2000، 1998
 كانون الثاني/ ینایر 1بدءً من  1997

 غیر معروف 1997قبل 
 

 التفصیل:
المؤشر للتحلیل بحسب المكان الجغرافي والمنطقة الفرعیة، النوع التشریعي (األدنى، األعلى، برلماني أو رئاسي)، طریقة یمكن تفصیل 

 .ملء المقاعد (المنتخبین بشكل مباشر أو غیر مباشر أو المعیّنین) واستخدام التدابیر الخاصة
 

 االنحراف عن المعاییر الدولیة/المقارنة .  6
 التباین:مصادر 

مجالس ال یتم تعدیل البیانات للمقارنة الدولیة. على الرغم من ذلك، بالنسبة للمقارنات الدولیة، ال یتم اعتبار سوى المجالس األحادیة أو ال
 .األدنى في احتساب المؤشر

 

 قائوثالمراجع وال.  7
 روابطال

https://data.ipu.org/women-ranking 
http://www.ipu.org/wmn-e/classif-arc.htm 
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