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  البيانات الوصفية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالهدف . 

 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات : ٥الهدف 

0.bالغاية . 

: كفالة المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وفرصها المتساوية مع الرجل في شغل المناصب القيادية على جميع مستويات صنع ٥-٥الغاية 

 القرار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة

0.cر. المؤش 

 ات المحلية)ب(: نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في الحكوم ١-٥-٥المؤشر 

0.d. السلسلة 

 

0.eالبيانات الوصفية  ث. تحدي 
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0.f  .المؤشرات ذات الصلة 

 

0.g. المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي 

 (UN-Womenهيئة األمم المتحدة للمرأة )

 

 البياناتاإلبالغ عن   .1

1.A  .المنظمة 

 (UN-Women) هيئة األمم المتحدة للمرأة

 التعريف والمفاهيم والتصنيفات.  2

2.A  .التعريف والمفاهيم 
 التعريف:

 .)ب( نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في الحكومات المحلية ١-٥-٥يقيس المؤشر 

 .لمناصب المنتخبة التي تشغلها النساء في الهيئات التشريعية / التداولية في الحكومة المحليةيتم االعراب عنها كنسبة مئوية من ا

 المفاهيم:

المحليةموالحك الحكم دون ا  ىحدهي إ ة  السياسية والمالية واإلدارية من لوطنية ونتيجة لالمركزيةمجاالت  وهي عملية نقل الصالحيات   ،

المركزية إلى الوحدات الحكومية دون الوطنية الموزعة في جميع أنحاء أراضي الدولة لتنظيم و / أو تشغيل وظائف حكومية معينة الحكومة  

 أو خدمات عامة من تلقاء نفسها.

  
المحليةيت   الحكومة  تعريف  في بع  المركزية   2008لعام   القوميةالحسابات   نظام التمييز  الحكومة  )الفقرةبين  المحلية   والحكومات 

تمتد "الوحدات المؤسسية التي  على أنها  تتكون الحكومة المحلية من وحدات الحكومة المحلية، المحددة في نظام الحسابات القومية (.4.129
والتنفيذية  المالية و  سلطتها الجغرافي إلىالتشريعية  المناطق  و  ةالمتميز  ةأصغر  إدارية  إن ما يشكل  (.4.145سياسية" )الفقرة  ألغراض 
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، بما في ذلك الدساتير الوطنية وقوانين الحكومة المحلية أو  طار القانوني الوطني لذلك البلدالحكومة المحلية لبلد ما يتم تعريفه من خالل اإل
 التشريعات المماثلة.

  
أو  مثل المجالس   التداولية، / التشريعيةالهيئات  ة.  هيئة تشريعية/ تداولية وهيئة تنفيذيالحكومة المحلية   في العادة تشمل كل وحدة من وحدات

الوطنية هي كيانات رسمية ،اللجان المنصوص في التشريعات  اع  باالقتر  يتم  في العادة انتخابهم .تتشك ل من عدد معين من األعضاء بحسب 
 ، على مجموعة من الجوانب المحلية للشؤون العامة.في ذلك القدرة على إصدار المراسيم ، بمالهم سلطة اتخاذ القراريكون  العام و

  
الهيئات التنفيذيةانتخاب أو ت  يمكن التي تتألعيين أو ترشيح  أو رئيس بلدية،  التي تتخذها  ف من لجنة تنفيذية  القرارات  وتنفيذ  وتقوم بإعداد   ،
 التداولية.  / التشريعية الهيئة

  
المحلية يتم هي الطريقة األكثر شيوعًا الختيار أعضاء الحكومة المحلية. المناصب المنتخبة نظام اختيار  ، بناءً علىاختيارهم في االنتخابات 

رؤيتها  في  التي يرغبون  السياسية  األحزاب  أو  األشخاص  أو  للشخص  الناخبون بأصواتهم  فيها  التي يدلي  السياسية  المناصب  أصحاب 

علىتش منتخبة. تنافسوا  الذين  المنتخبين  األشخاص  من  كالً  المنتخبة  المناصب  فئة  الذين  صراحة عليها متنافس مقاعد مل  واألشخاص 
 أو من خالل حصة مرشح. اختيارهم خالل العمليات االنتخابية على المقاعد المحجوزة تم
  

في  تعيين عادةً  ، يتمبالمقارنة اختيارهم  قبل  شيوعًا الختيار أعضاء الحكومة المحلية(، من األقل ة )الطريقةمناصب معين األعضاء الذين يتم 
العليا. الحكومية  المستويات  الحكومة المحلية المسؤولين الحكوميين من  في  المعينون  األعضاء  تواتراً بين يكون  ، القياديةالمناصب   أكثر 

اللجان المؤقتة / الوفود / القائمين بالتعيين  و، ؛والفئات المحرومة والشباب(لنساء  وممثلي مجموعات محددة )مثل ا رؤساء الهيئة التنفيذية مثل
المسؤولون الحكوميون عند حل المجلس.  الذين يعينهم 

 

 

2.B. وحدة القياس 

 

2.C. التصنيفات 

 

 البياناتنوع مصدر البيانات وطريقة جمع  .  3

3.A. مصادر البيانات 

بأعضاء الحكومة المحلية ومصدر البيانات الموصى   للبيانات المتعلقة  هي المصدر الرئيس البيانات اإلدارية المستندة إلى السجالت االنتخابية

( أو الهيئات المماثلة المكلفة بتنظيم EMBs) إدارة االنتخابات  اتبواسطة هيئيتم إنتاج السجالت االنتخابية ودعمها  )ب(.  ١-٥-٥ به للمؤشر
إدارة االنتخابات االنتخابات على المستوى المحلي. ، وغالبًا ما يتم ذكرها على وجه التحديد  جزءًا من النظام اإلحصائي الوطني تعد هيئات 

 اإلحصاءات الوطنية بصفتها منتجة لإلحصاءات الرسمية.في 
  

ومقياساً مباشراً من حيث التكلفة،    فع االً  )ب( ١-٥-٥ استخدام السجالت االنتخابية لقياس تمثيل المرأة في الحكومة المحلية ورصد المؤشريُعد  
لتحويل المعلومات اإلدارية   .حينهوفي  ضرورية  أو تقديرات  المؤشر.ال توجد تعديالت  لرصد  اإلطار المفاهيمي  يتماشى إلى إحصائيات 

 تشير إطار قانوني وطني.  ماهما يوفره، حيث أن كليالمحلية االنتخابات مع اإلطار المفاهيمي على أساس )ب( ١-٥-٥ على أساس المؤشر
المصنفة بحسب الجنس، كما يجب أن تكون   إلى المعلومات )ب(  1-5-5البيانات المستخدمة لحساب المؤشر  المتعلقة بالفائزين باالنتخابات، 

المرجع السكان  ه  تغطية  الحالة)في  كاملة.ذه  المنتخبون(  المسؤولون  الس ،  فيها  تكون  التي  البلدان  إلكترونية في  االنتخابية  جالت 
 خبة فور صدور النتائج الرسمية لالنتخابات.أعداد النساء والرجال في المناصب المنت معلومات عن يمكن إتاحة ،ومركزية

  
هناك  السجالت االنتخابية غير إلكترونية أو غير مركزية. الحاالت القليلة التي تكون فيها في مصادر البيانات يمكن استخدام نوعين آخرين من

إدارينوع   أيضًا  هو  المصادر  المتاحة  إضافي من  العامة  اإلدارة  إلى بيانات  ويشير  الحكومة  ،  على  التي تشرف  المختصة  للوزارات 
اإلدارة العامة يتجاوز نطاق سجالت  ، قد يكون استخدامه لإلحصاءات أقل وضوًحا مقارنة بالسجالت االنتخابية المركزية.ومع ذلك المحلية.

المنتخبة المنتخبة للحكومةالمناصب  المتعلقة بموظفي   المحلية بالمعلومات ، وقد يتم خلط المعلومات المتعلقة بالمرأة والرجل في المناصب 
، قد تكون هناك حاجة لمعالجة البيانات والموارد اإلضافية الستخراج المعلومات المطلوبة  لكلذ ، والتي ال يشملها هذا المؤشر.اإلدارة العامة

الحاالت بعناية. لضمافي بعض  للسجالت اإلدارية  المستخدمة كأساس  النماذج  تعديل  قد يلزم  المناصب على أنها منتخبةن تسجي،  في ل   ،
التشريعية في تلك المناصب. / الهيئات  أخرى التداولية، وكذلك جنس األشخاص  المنافي حاالت  قد ال تتم تغطية بعض  المنتخبة في ،  صب 

المدرجة في جدول الرواتب الالسجالت المحفوظة، على سبيل المثال  حكومية.، إذا كانت السجالت اإلدارية مقيدة فقط بالمناصب 
  

االنتخابات اإللكترونية هناك نوع آخر من مصادر البيانات التي قد توفر معلومات عن النساء والرجال في الحكومة المحلية في غياب سجالت 
و التعدادات أ  يمكن إجراء هذه المسوح أو التعدادات القائمة باستخدام وحدات الحكومة المحلية كوحدات للمراقبة.  العودة إلى المسوح، المركزية
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و  ؛)ب( مسح المنشأة ؛الحكومة المحلية  خذ شكل )أ( تعدادات أو مسوحالوطنية و / أو الوزارات المختصة وقد تت اتبواسطة مكاتب اإلحصاء
األسئلة عن عدد ، بعض  البيانات المخصصة لغرضها الرئيس، في أداة جمع ات بالفعل/ التعداد  المسوحقد تتضمن هذه و البلدية. )ج( مسوح

المحلية حسب الجنس والخصائص ال التداولية  / أعضاء الهيئات التشريعية األخرى مثل العمر والتعليموالتنفيذية  أو قد تتطلب تكامل  ؛فردية 
الحصول    ، يمكن أن يؤدي معدل االستجابة المنخفض إلى تحيز اإلحصاءات التي تموالمسوح األخرىعلى غرار التعدادات  مثل هذه األسئلة.

أخطاء أخذ العينات أيضًا إلى عليها. المرأة والرجل عبر وحدات التحيز  قد تضيف  لتوزيع تمثيل  في غياب فهم جيد  ، بطرق ال يمكن تقييمها 
 الحكومة المحلية المختلفة عبر إقليم البلد.

 

3.B. طريقة جمع البيانات 

 آليتين:  تستخدم ،ةبدعم من اللجان اإلقليمية التابعة لألمم المتحديتم تنفيذها  و للمرأةاألمم المتحدة   ، التي تنسقها هيئةإن عملية تجميع البيانات
  
ط - إدارة االنتخاباتنماذج   الوطنية مباشرة أو عن طريق لجان األمم المتحدة اإلقليمية اتومكاتب اإلحصاء  لب البيانات المرسلة إلى هيئات 
للبيانات أو المسؤولة عن تنسيق أهداف    كيانات األنظمة اإلحصائية الوطنية التي تمثل المصدر الرئيس اإلنترنت بواسطةعبر  نشر البيانات -

االنتخابية و / أو هيئات التنمية المستدامة، بما في ذلك اإلدارة  استنادًا إجراء هذه العملية بطريقة شفافة سيتم الوطنية. اتاإلحصاء هيئات   ،
 لبلد ما أو رفضها.  فرصة للتحقق من صحة البيانات المجم عةاألنظمة اإلحصائية الوطنية، بحيث يكون لديها جهات اتصال    إلى التواصل مع

 

3.Cالجدول الزمني لجمع البيانات . 

في ، سيتم تجميع البيانات كلبعد وضع خط األساس العالمي أو بعد إجراء االنتخابات عام، و/ يناير من كلكانون الثاني/  شهر   عام، 
 المحلية.

 

3.Dالزمني لنشر البيانات  ل. الجدو 

 الربع الثاني من العام.

3.E  .  للبيانات  المزودة الجهات 

البيانات من قبل   الوطنية. اإلحصاء  أجهزةبالتنسيق مع  و / أو هيئات إدارة االنتخاباتيتم توفير 
 

3.F. الجهات المّجمعة للبيانات 

 بدعم من اللجان اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة. هيئة األمم المتحدة للمرأة

 

3.G. التفويض المؤسسي 

 

 اعتبارات منهجية أخرى.  4

4.A. األساس المنطقي 

السياسية على قدم حق المرأة والرجلإن مسألة  بها   وعلى جميع مستويات صنع المساواة، في ممارسة حقوقهم  القرار، هي مسألة معترف 
والقرارات المتعلقة بال العديد من تنص  عليهاو التنمية المستدامةفي أهداف   المت فق عليها فيحقوق اإلنسانية والسياسية  اإلعالنات واالتفاقيات 

ال)ب(    ١-٥-٥ المؤشر يقيس بلدان العالم.معظم   الجنسين في صنع  التوازن بين  الحكومة المحليةدرجة تحقيق  السياسي في  وبحيث ، قرار 

 .باألمر نفسه  تتمت ع المرأة
  

المؤش ر   المؤشر    ١-٥-٥إن  يكم ل  الوطنيةبش )أ(  ١-٥-٥)ب(  البرلمانات  في  المرأة  ويحأن  ماليين ت،  بين  المرأة  تمثيل  سب 
العالم. المحلية الحكومات أعضاء أنحاء  المحلية في جميع  في حياة المجتمعات  القدرة على التأثير(  يغطي المؤشر كما  التي تؤثر )أو لديها 

 مة المحلية، باالتساق مع أطر العمل الوطنية القانونية التي تحدد الحكومة المحلية.  وكافة جوانب الحك
 

4.B. التعليقات والقيود 
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، ألنها وهي نقطة قوة المحلية.إلى تمثيل المرأة في المناصب المنتخبة للهيئات التشريعية / التداولية في الحكومة   )ب( ١-٥-٥ المؤشر يشير
الذي يقيس تمثيل المرأة على المستوى الوطني،   أهداف التنمية المستدامة، وتعكس مؤشر ضمن قابلية المقارنة عبر البلدان، بتكلفة منخفضةت

في الحكومة المحلية. كون هذا  كما أنها تشك ل قيداً  في البرلمان. ال يُنظر في هذا المؤشر إلى   المؤشر ال يأخذ في االعتبار المناصب األخرى 
والذين ،  خل الهيئة التشريعية / التداولية ال يشغلون مناصب دا في الوقت نفسه  المسؤولين الحكوميين المحليين الذين يشغلون مناصب تنفيذية 

ولم يتم انتخابهم.  أو الذين تم تعيينهم 
  

صل على الصعيدين ، بشكل منفرئاسة السلطة التنفيذية )مثل العمدة(، خاصة على مستوى لمرأة في المناصب التنفيذيةيوصى بمراقبة تمثيل ا
 .عنوان رئيس في مؤشر أهداف التنمية المستدامة، ولكن ليس كالوطني والعالمي

  
أعضاء الحكومة إلى التمثيل بين  المشاركة لذلك المحلية وليس نوعية مشاركتهم. األهم من ذلك أن المؤشر يشير  الدول في تقييم  ، قد تفكر 

سية يمكن أيضًا مراقبة مؤشرات المشاركة السيا السياسية من خالل الدراسات الوطنية أو دون الوطنية التي تتضمن طرًقا نوعية و / أو بحثية.
المستوى الوطني الناخبيناإلضافية على  المرأة بين  المحلية  ، مثل مشاركة  االنتخابات  في  في والمرشحين  األخرى  الفجوات  لرصد سد   ،

 المشاركة السياسية للمرأة.
  

-٥-٥ في المؤشر ،، مثل موظفي اإلدارة العامةالحكم المحلي بما يتجاوز المؤسسات الرسمية للحكومة المحلية مظاهر ال يتم تضمين ،أخيًرا
 المجتمعات الشاملة.  حول ١٦، وخاصة ضمن الهدف ةأخرى في إطار أهداف التنمية المستدام، وقد يتم تغطيتها بواسطة مؤشرات ب() ١

 

4.C. طريقة االحتساب 

 ساب هي كما يلي:تحطريقة اال
  

  )ب( = ١-٥-٥المؤشر  
 عدد المقاعد التي  تشغلها النساء ×100 

مجموع المقاعد  التي  يشغلها النساء والرجال
 

 الوحدة:
 نسبة المئوية

 

4.D  .التحقق 

 

4.E. التعديالت 

 

4.F  .( على  1معالجة القيم الناقصة )  ( على المستوى اإلقليمي2و )  البلدمستوى 

 على مستوى البلد •

 مُحتسَب غير

 

  على المستويَين االقليمي والعالمي •

 غير مُحتسَب

 

4.G.  المجاميع اإلقليمية 

 

 

4.H.    المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد

 الوطني
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4.I  . إدارة الجودة 

 

4.J  . ضمان الجودة 

 

4.K  . تقييم الجودة 
 

 

 والتفصيل  توافّر البيانات.  5

 توافر البيانات:

متاحة  تقدّر على أنهاللحكومة المحلية لتداولية ا / التشريعية المنتخبة في الهيئات المناصب تمثيل المرأة والرجل فيب الخاصةبيانات إّن ال

الالتينية ومنطقة البحر كا يرأوروبا وأم في قليميةالتي تتم تغطيتها في قاعدات بيانات إ البلدان عددإلى  هذا التقدير يستند دولة في العالم. 89 لـ

من المتوقع أن يتغير  أخرى.بين منطقة و، فإن المؤشر المستخدم يختلف ومع ذلك .ة في آسيا والمحيط الهادئمخصص ودراساتالكاريبي، كما 

 عدد البلدان بعد استخدام منهجية المؤشر بشكل متسق عبر البلدان والمناطق.
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