
  وإتاحة المستدامة، التنمية تحقيق أجل من أحد  فيها يهمش ال  مسالمة مجتمعات  إقامة على التشجيع: 16 الهدف

  جميع على  للجميع وشاملة للمساءلة وخاضعة فعالة مؤسسات  وبناء العدالة، إلى الجميع وصول  إمكانية

 المستويات 

: كفالة اتخاذ القرارات على نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على  16.7 الغاية

 جميع المستويات 

  في( السكانية والفئات  اإلعاقة، ذوي واألشخاص  والجنس، العمر، حسب ) الوظائف نسبة:  16.7.1 المؤشر

والسلطة القضائية( مقارنة   العامة، والخدمة  والمحلية،  الوطنية التشريعية)الهيئات  العامة المؤسسات 

 الوطني  الصعيد  على التوزيع ات بمستوي
 

نسبة الوظائف )حسب العمر، والجنس، واألشخاص ذوي اإلعاقة،  تغطي هذه البيانات الوصفية الجزء )أ( من هذا المؤشر: 
   ات التوزيع على الصعيد الوطنييمقارنة بمستو  (الوطنية والمحلية الهيئات التشريعية) والفئات السكانية( في المؤسسات العامة

 
 مؤسسية ال معلومات ال
 

 المنظمة الراعية: 

 مركز الحوكمة في أوسلو التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واالتحاد البرلماني الدولي 

 
 تعاريف المفاهيم و ال
 

 التعريف:
، أال وهو الوظائف في الهيئات التشريعية الوطنية التي 16.7.1من المؤشر  مكون فرعيتركز هذه البيانات الوصفية على أول 

والفئات السكانية  واألشخاص ذوي اإلعاقةالمستهدفة )حسب الجنس والعمر يشغلها أفراًدا من كل واحدة من الفئات السكانية 
    (.ذات الصلة بالسياق

األساسية   القرار اتخاذوظائف مدى تمثيل األفراد الذين يشغلون  إلى قياس 16.7.1صر التشريعي الفرعي للمؤشر ويهدف العن
سكانية الالتمثيل النسبي للمجموعات ، يقيس هذا المؤشر على وجه الخصوصفي الهيئات التشريعية الوطنية.  عامة السكانل
الهيئات التشريعية  ن فيما بين األفراد الذين يشغلون الوظائف التالية في  يالسكان الوطني)النساء، الفئات العمرية( في  مختلفةال

: الشؤون الخارجية والدفاع  التالية الحوافظ عن  ينرؤساء اللجان الدائمة المسؤولو ( 3) الرؤساءو ( 2عضاء )األ(  1: )الوطنية



األحكام االنتخابية والدستورية التي اعتمدتها في . باإلضافة إلى ذلك، ينظر والمساواة بين الجنسينحقوق اإلنسان  والمالية و 
 في الهيئات التشريعية.  األشخاص ذوي اإلعاقة والفئات السكانية ذات الصلة بالسياقضمان تمثيل البلدان ل

 

 األساس المنطقي: 

 مفهوم التمثيل

لبرلمان، مع اثنين من أكثر التمثيالت المعروفة على نطاق واسع وهما التمثيل الوصفي  التمثيل في اثمة ُنهج مختلفة لمفهوم 
وُيعنى التمثيل الوصفي بمدى عكس تشكيل البرلمان  (.Bird, 2003; Floor Eelbode, 2010)والتمثيل الموضوعي 

الديمغرافية في السكان الوطنيين. أّما التمثيل الموضوعي، فُيعنى بمدى عمل  –مختلف المجموعات المختلفة االجتماعية 
 أعضاء البرلمان يعتبرون أنفسهم أعضاًء في هذه المجموعات.  البرلمان لمصلحة مجموعات سكانية معينة )بغض النظر عن 

لبرلمان التنوع االجتماعي ألي أمة، على التمثيل الوصفي. واالفتراض األساسي هو أّنه عندما يعكس ا 16.7.1يركز المؤشر 
نظر الناخبين، بما أّن األعضاء يشبهون األشخاص الذين يمثلونهم فيما يتعلق بقد يؤدي ذلك إلى زيادة مشروعية البرلمان 

لناس وتبين أن التمثيل الوصفي يرتبط بمستويات عالية من الثقة بالمؤسسات العامة، بما أن ا  واإلعاقة.  العرق بالجنس والعمر و 
تمثياًل أكثر وضوًحا مع  الذين يشبهونهم وينظرون إلى الهيئات السياسية الممثلة الممثلين المنتخبينيشعرون بأّنهم أقرب إلى 

. ويجب 1المصالح الخاصة على اتخاذ القرارات في تحسين نوعية القرارات المتعلقة بالسياسات وإلصاقها، وبتأثير أقل ال لزوم له 
 يعزز التمثيل الوصفي التأثير الموضوعي للمجموعات السكانية.بالتالي أن 

فيما يتعلق بجنس أعضاء البرلمان وعمرهم. ويحدد مدى   القرار البرلماني  اتخاذفي عملية وتقيس منهجية هذا المؤشر التمثيل 
 في المجتمع ككل.  تالفئامع نسبة هذه  الشباب من أعضاء البرلمانتناسب نسبة النساء األعضاء في البرلمان ونسبة 

التي تضمن تمثيل  األحكام االنتخابية والدستورية  ية يركز علىفئة السكانالوُيعتمد نهج مختلف فيما يتعلق بحالة اإلعاقة و 
   ."(التعليقات ومحدودّية المؤّشر. )راجع "البرلمانات الوطنيةية في فئات السكانالمختلف األشخاص ذوي اإلعاقة و 

 

 " في البرلمانات الوطنيةالقرار وظائف اتخاذ"

. وبهدف تحقيق  لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على اتخاذ القرار وإلى أي مدى يستجيب 1.7.1لهدف يرّكز ا
اللجان   : أعضاء البرلمان ورئيس البرلمان ورؤساءالقيادةهذا المؤشر، تم تحديد ثالث وظائف ألهميتها في اتخاذ القرار و 

     يمكن وصف سلطة اتخاذ القرار لدى األفراد الذين يشغلون هذه الوظائف بما يلي: . وبشكل عام، الدائمة

 
 ( 2017راجع منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )  1



مساءلة  من خالل التصويت على القوانين و  في عملية اتخاذ القرارات العامة يؤدي أعضاء البرلمان أدواًرا هامة  •
 .  الحكومة

ويؤدي عادًة دوًرا مهًما في وضع جدول عمل البرلمان وتنظيم أعمال  فعاليات البرلمان المجلس التشريعييترأس رئيس  •
ضمان سير األعمال البرلمانية على نحو منصف وفعال وعن حماية  البرلمان. ويكون رئيس البرلمان مسؤواًل عن 

 استقاللية الهيئة التشريعية فيما يتعلق بفروع الحكومة األخرى.
جدول أعمال اللجنة وعملها، بما في ذلك   في. وعادًة، يكون تأثيرها كبيًرا بيةعمل اللجان النيايترأس رؤساء اللجان  •

األعمال التشريعية والرقابية المضطلع بها. باإلضافة إلى ذلك، غالًبا ما يشارك رؤساء اللجان في مجالس اإلدارة أو  
تختلف بين البرلمانات، من أجل تحسين  المكاتب التي توجه عمل البرلمان العام. وبما أن عدد اللجان الدائمة ووالياتها 

نوعية البيانات وزيادة القابلية للمقارنة، يأخذ هذا المؤشر باالعتبار خمس لجان دائمة فحسب: الشؤون الخارجية  
   .)راجع "التعليقات ومحدودّية المؤّشر"( المالية وحقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسينوالدفاع و 

 

 وتفصيل األبعاد التمثيل السياسي 

 .   األشخاص ذوي اإلعاقة والفئات السكانية ذات الصلة بالسياقيدعو هذا المؤشر إلى تفصيل الوظائف حسب العمر والجنس و 

مشاركة السياسية لألفراد والجماعات  التعزيز فرص أحكاًما بشأن  الصكوك الدولية التالية المتعلقة بحقوق اإلنسانوتتضمن 
 الذين يتمتعون بهذه الخصائص: 

 

 لمشاركة في الشؤون العامة:  ا وفرصة في الحق

على "الحق والفرصة، من دون أي تمييز من أي نوع،   من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 25تنص المادة 
أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من اآلراء، أو األصل القومي أو  النوع االجتماعي مثل العرق أو اللون أو 

ختارون ممثلين يُ االجتماعي، أو الممتلكات، أو المولد، أو أي مركز آخر، في تسيير الشؤون العامة، مباشرة أو من خالل 
  بحرية."

 

 العمر

ألعضاء على النظر في طرق زيادة التمثيل الشامل الدول ا 2015الصادر في العام  2250يحث قرار مجلس األمن رقم 
للشباب في اتخاذ القرار على جميع المستويات في المؤسسات المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية وآليات منع نشوب النزاعات  

 وحلها ومكافحة التطرف العنيف.



 

 الجنس 

بشأن   2013و 2000والقرارات الستة الداعمة فيما بين عامي  2000 الصادر في العام 1325رقم  يحث قرار مجلس األمن
اتفاقية القضاء  المرأة والسالم واألمن الدول األعضاء على زيادة عدد النساء على كل مستويات مؤسسات اّتخاذ القرار. وتوّفر 

كفالة الوصول  رجال من خالل األساس لتحقيق المساواة بين النساء وال 1979على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 
بما في ذلك الحق في التصويت والترشح لالنتخابات  الفرص المتكافئة فيما يتعلق بالحياة السياسية والعامةو  المتساوي للمرأة 

على اتخاذ كل التدابير المناسبة  الدول األطراف(. وتوافق 7)المادة  شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكوميةو 
(،  8)المادة  القرار اتخاذالعقبات التي تحول دون مشاركة المرأة في عمليات وتخطي  تغلب على التمييز التاريخي ضد المرأة لل

   (. 4)المادة  التشريعات والتدابير الخاصة المؤقتةبما في ذلك 

 

 أو األقلية العرقيةالحالة 

اإلعالن بشأن حقوق ( و 1992) األشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغويةإعالن حقوق يضمن 
الحياة  في  ( أن األشخاص الذين ينتمون إلى األقليات والشعوب األصلية يتمتعون بحق المشاركة 2007) الشعوب األصلية

   .السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للدولة

 

 ة اإلعاقةحال

( الدول األطراف إلى ضمان إمكانية مشاركة 2006)  اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةتدعو 
، بشكل مباشر أو من  على قدم المساواة مع اآلخريناألشخاص ذوي اإلعاقة بشكل كامل وفعال في الحياة السياسية والعامة 

للتصويت وأن يتم انتخابهم. شخاص ذوي اإلعاقة المتاحة لألفرصة  الحق و الذلك خالل ممثلين ُيختارون بحرية، بما في 
( الصادر عن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بشأن الحقوق السياسية للمعوقين البلدان بالنظر  2017) 2155ويوصي القرار 

    . بهدف زيادة المشاركة والتمثيل في االنتخابات البرلمانية والمحليةلمشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة    نظام حصصفي إنشاء 

 

 هومالمف

 ية: ليستند المؤشر إلى المفاهيم والمصطلحات األساسية التا



: الهيئة التشريعية )وتسمى أيًضا "الجمعية" أو "البرلمان"( هي فرع متعدد األعضاء من  الهيئة التشريعية الوطنية •
 الحكومة ينظر في القضايا العامة ويسن القوانين ويشرف على السلطة التنفيذية.

o  يمكن أن تتألف الهيئة التشريعية من غرفة واحدة )برلمان  مجلسين البرلمانات المؤلفة منة / األحاديالبرلمانات :
حول أحادي( أو غرفتين )برلمان مؤلف من مجلسين(. وينص القانون األساسي للهيئة التشريعية على تنظيمها. 

 لديهافي المئة المتبقية من البلدان  41لديها هيئات تشريعية أحادية، فيما الـ  في المئة من البلدان 59العالم،  
. وللسماح بإجراء تحليل شامل، ينظر هذا المؤشر في كال الغرفتين في  2هيئات تشريعية تتألف من مجلسين

   .مجلسينالبرلمانات المؤلفة من 
وتنظر هذه البيانات ا في هيئة تشريعية وطنية. : هو شخص يكون رسمًيا عضًوا منتخًبا أو معينً عضو البرلمان •

، االنتخاب والتعيين االنتخاب المباشروالعليا بغض النظر عن الطريقة المختارة ) دنياالوصفية بكل أعضاء الغرفة ال
 غير المباشرين(.

 التشريعية. : المتحدث )ويسمى أيًضا "رئيس" الهيئة التشريعية( هو رئيس الهيئة المتحدث •
يرادات  : يتم إنشاؤها طوال فترة الهيئة التشريعية، وتتماشى عموًما مع مجاالت السياسات العامة لإلاللجنة الدائمة •

، ُينظر في اللجان الدائمة المسؤولة  )أ(  16.7.1الحكومية األساسية. وبهدف تحقيق مؤشر أهداف التنمية المستدامة 
 الشؤون الخارجية والدفاع والمالية وحقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين. التالية:  الخمسالحوافظ  عن

: شخص معّين ليترأس عمل لجنة دائمة، ويتم اختياره من خالل الترشيح من أحزاب سياسية أو رئيس اللجنة الدائمة •
 االنتخاب من أعضاء البرلمان أو التعيين من المتحدث أو وسائل أخرى.

تحول  ، مختلف الحواجز بالتفاعل مع  ،أو الحسية الطويلة األمد، التيبدنية أو العقلية أو الذهنية : اإلعاقات الاإلعاقة •
 3دون مشاركتهم الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرين

السكانية المختلفة يمكن تحديدها وفًقا لحالة التمييز العنصري   الفئاتمن  يتألف: عدد السكان في بلد ما الفئة السكانية •
وحالة الهجرة واالنتماء الديني والميول الجنسية وحالة اإلعاقة )لجنة األمم المتحدة االقتصادية  أو اإلثني أو اللغة 

بهدف  5األصلية والشعوب  4ألوروبا(. ويعتمد المؤشر تعريف واسع للجماعات السكانية، ال يقتصر على األقليات 
ذات الصلة على الصعيد الوطني التي يتعقبها برلمان وطني معّين، األمر الذي يعتمد على التدابير   الفئاتالتقاط كل 

 
المرجع: هيكلية البرلمانات وقاعدة بيانات اإلتحاد البرلماني الدولي بشأن البرلمانات الوطنية   2

://data.ipu.org/compare?field=country%3A%3Afield_structure_of_parliament#piehttps   
،  2007كانون الثاني يناير  24: القرار / الصادر عن الجمعية العمومية  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةالجمعية العمومية لألمم المتحدة،  3

A/RES/61/106 المتوفر على ،http://www.refworld.org/docid/45f973632.html 
بخصائص    -من رعايا الدولة   –: مجموعة أقل من الناحية العددية من بقية سكان الدولة، في وظيفة غير مهيمنة، يتسم أعضاؤها  مجموعة األقليات 4

، ويبينون، وإن كان ذلك ضمنيًا، شعوًرا بالتضامن، موّجًها نحو الحفاظ على ثقافتها  إثنية أو دينية أو لغوية مختلفة عن مثيالتها لدى باقي السكان

،  2010يدها ودياناتها ولغتها. المرجع: مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، حقوق األقليات: المعايير واإلرشادات الدولية للتنفيذ وتقال

HR/PUB/10/3  ، <http://www.refworld.org/docid/4db80ca52.html> 
بب تحدرها من أصل السكان الذين كانوا يقطنون البلد أو إقليماً جغرافياً  الشعوب في البلدان المستقلة التي تعتبر شعوباً أصلية بس:  الشعوب األصلية  5

بكامل نظمها  ينتمي إليه البلد وقت غزو أو استعمار الدولة أو وقت رسم حدودها الحالية، والتي، أياً كان مركزها القانوني، ال تزال تحتفظ ببعض أو 

 (169)رقم   1998. المرجع: اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية، بهااالجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية الخاصة 

https://data.ipu.org/compare?field=country%3A%3Afield_structure_of_parliament#pie


 6الفئات المهنيةغير "األقليات" ك فئاتمعّينة. وتطال هذه التدابير أحيانا  فئاتلضمان تمثيل  االنتخابيةالدستورية و 
 على سبيل المثال. 

 

 : القيودالتعليقات و 

 قياس التمثيل

جرى الطعن في أهمية التمثيل الوصفي بطرق مختلفة. أّواًل، ُيطرح سؤال عن ما ومن يجب أن ُيمثَّل في الهيئة  •
المثليات )الفقراء و نساء والشباب واألقليات إلخ( دون غيرها لمعّينة )ا فئاتالتشريعية، لماذا يجب التركيز على 

التي قد ال يكون معترف بها رسمًيا إلخ(؟   العرقية فئاتالو  سانيةوالمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجن
لتمثيل الوصفي خطًرا إذا كان يمنع المواطنين من اختيار ممثليهم الذين ال يشبهونهم. فأحد  ا ثانًيا، قد ُيعتبر مفهوم

، وإذا كان ال بد من التصويت لشخص من  ق االقتراعو صندفي المبادئ األساسية للديمقراطية هي حرية االختيار 
ة  ييل الوصفي على خطر أن يصبح غاثالًثا،ـ ينطوي التمث، بالتالي تكون الحرية المتأصلة مقيدة. مأو عرقك مجنسك

بحد ذاته في نهاية المطاف. وال يجب أن تنتهي الشواغل المتعلقة بالتمثيل الفعال ما إن يكون لدى البرلمان العدد  
ل السياسي ييجب أن تكون الشواغل بشأن التمث المناسب من األعضاء لكل مجموعة من األقليات. في هذه المرحلة،

تاح لهم الفرص  بداية. يجب أن يكون هؤالء األعضاء قادرين على التعبير عن شواغل األقليات، وأن تُ المالئم مجرد 
نفسها للتأثير في السياسة العامة كأعضاء آخرين. وعلى الرغم من ذلك، إذا كان البرلمان ال يضم أي امرأة أو شباب 

 .7مقلقة على عدم االستماع إلى مصالحهمأو أقليات إلخ أو كان يضم قلة قليلة منهم، قد يكون ذلك عالمة 
. فمن  16.7يجب أن يسير التمثيل جنًبا إلى جنب مع المشاركة ومع كال المفهومين اللذين يشكالن جزًءا من الهدف  •

ى  دون إتاحة فرص حقيقية للمواطنين للمشاركة في اتخاذ القرار البرلماني، من غير المرجح أن يؤدي التمثيل وحده إل
ية فعالة على الحكومة، أحد المبادئ األساسية للديمقراطية )المركز الدولي للديمقراطية والمساعدة  سيطرة شعب
 (. 2013االنتخابية، 

يوّفر عمر وجنس األفراد الذين يشغلون وظائف اتخاذ القرار في البرلمان مؤشًرا على المستوى الرمزي للطريقة التي   •
أّنه إذا كان متحدث أو رئيس لجنة شاًبا )أو  إاّل أّنه ليس هناك ما يؤكد يتم بها تقاسم السلطة داخل هذه المؤسسة. 

 الفئاتتهم كبيًرا في السن(، رجاًل )أو امرأة( أو ينتمي أو تنتمي إلى مجموعة أقليات، سيبرز / تبرز القضايا التي 
  الديمغرافية نفسها. –ذات السمات االجتماعية 

يتيح تتبع سن أعضاء البرلمان قياس تمثيل الشباب في البرلمان. لكن، في معظم البرلمانات حول العالم، تعتبر   •
وُتمنح االعتراف باإلنجاز كالمتحدث ورؤساء اللجان الدائمة وظائف عليا تتطلب خبرة كبيرة  المناصب القيادية

 
 في المئة من المقاعد في مجلس الشعب "للعاملين والمزارعين" 50على سبيل المثال، يحفظ قانون مصر االنتخابي   6
( في "تعزيز  2008والشعوب األصلية في البرلمان" ) االتحاد البرلماني الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، "أسئلة متكررة عن تمثيل األقليات  7

 البرلمانات الشاملة: تمثيل األقليات والشعوب األصلية في البرلمان". 



ائف بطبيعتها أعضاًء تقل أعمارهم عن فئة الشباب البرلماني. هذا يعني أّن من غير المرجح أن يشغل هذه الوظ
على هذا النحو، لشغل مناصب رئيس البرلمان ورؤساء اللجان، يتكون المزيد من  عاًما وما دون".  45العمرية البالغة "

 الرؤى المتبصرة ذات الصلة على أساس تصنيف الجنس.
أّن اللجان التي تمثل حوافظ السياسات "الصعبة"  8لماناتوبّينت دراسات االتحاد البرلماني الدولي عن المرأة في البر  •

ريان التي يتتبعها المؤشر اللجنتان األخأّما . يسيطر عليها الرجال تقليديا  الثالث الشؤون الخارجية والدفاع والمالية 
بالنظر إلى مجاالت  اهتماموالتي تمثل الحوافظ الشاملة لحقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين فهي أيًضا موضع 

ة بكل منهما. وعلى الرغم من عدم وجود هاتان اللجنتان في كل برلمان، يدل وجودهما على التزام التركيز الخاص
 محدد داخل البرلمان لحماية حقوق اإلنسان وتحقيق المساواة بين الجنسين.

عدد أعضاء المجلس صغيًرا جًدا. بالتالي، قد ال   ، قد يكون الدول الجزرية الصغيرة الناميةفي بعض البلدان، ال سيما  •
قد ال تحتوي على التوزيع نفسه بحسب مجاالت المسؤولية، كما ُيالحظ في   لجنة النظام  يكون هناك نظام لجنة أو أنّ 

إضافة  ر ون عدد األعضاء فيها صغيًرا جًدا، قد ُتؤثمعظم برلمانات العالم. باإلضافة إلى ذلك، في البرلمانات التي يك
النسبة المئوية  فيين من عدد النساء أو عدد أعضاء البرلمان الشباب بشكل كبير أو تخفيض شخص واحد أو شخص

  .  فئاتاإلجمالية لتمثيل هذه ال
     

  المنهجية

غالًبا ما يمكن أن تتبع البرلمانات الوطنية تمثيل األقليات والشعوب األصلية   ، فيماالسكانية" الفئاتفيما يتعلق بنطاق " •
سكانية يتم تتبعها، بما في  فئاتبسبب توافر التعاريف المقبولة دولًيا، يدعو المؤشر أيًضا إلى رفع التقارير عن أي 

  المهنية على سبيل المثال.  فئاتذلك ال
الوصفية أّنها تنظر في أعضاء البرلمان فحسب، تمشًيا مع تركيز الهدف  ومن المحدودية الواضحة لهذه البيانات •

 تكوين مختلف فئات الموظفينعلى اتخاذ القرار. إاّل أن بعض البرلمانات يعتبرون من المفيد أن يتم النظر في  16.7
 ككتبة البرلمان وكتبة اللجان أو الباحثين إلخ. 

هو جزء كبير من التوزيع للمقاعد داخل البرلمان. على سبيل المثال، البرلمانات من يتولى رئاسة اللجان البرلمانية  •
سنة لن يتمكنوا من تولي رئاسة أي لجنة تحت هذه السن. وبما أن مقاعد   30التي ال تضم أعضاًء تقل أعمارهم عن 

، يتوقع أن تكون الفئات العمرية األعلى مشتركة بين رؤساء اللجان   9اللجان ُتمنح عادًة على أساس الخبرة واألقدمية
 ورؤساء البرلمانات.

 

 
(، "المساواة في السياسة: دراسة استقصائية  2011، "البرلمانات المراعية لالعتبارات الجنسانية" )االتحاد البرلماني الدولي راجع على سبيل المثال   8

 ( 2017(، "المرأة في السياسة" )2016سنة في المراجعة" ) 20(، "المرأة في البرلمان: 2008ء والرجال في البرلمانات" )للنسا 
)حول رؤساء اللجان: "يتعيّن على جميع القادة، بغض النظر عن نوع   18"، ص.البرلمانات المراعية لالعتبارات الجنسانية راجع على سبيل المثال "   9

 يبرهنوا على قدراتهم قبل أن يبرهنوا عن قبولها كجهات ذات مصداقية وشرعية"( الجنس أن 



 جمع البيانات 

حول نتائج  مستكملةفي الفترات الفاصلة بين مواعيد تقديم التقارير، قد يكون من الصعب االحتفاظ بمعلومات   •
 التي جرت في دوائر انتخابية لملء الشواغر الناشئة عن وفاة األعضاء أو استقالتهم  االنتخابات الفرعية

، قد يقع بعض األعضاء في فئة عمرية مختلفة  سنوات( 5أو   4من سنة إلى أخرى في خالل أي دورة برلمانية )عادة  •
وفي حالة   عن التي ينظر فيها المؤشر. لهذا السبب ينبغي اإلبالغ عن السن على ّأّنه وقت االنتخاب إلى البرلمان )

 المتحدثين ورؤساء اللجان، في وقت الترشيح لمنصب معّين(. 
•  

 النهج الموصى به لرصد اإلعاقة والفئات السكانية

 

   السكانية نات المتعلقة باإلعاقة والفئاتحساسية البيا( 1

قد يكون  . في سياقات معينة، 10الثقافي –الجهود المبذولة لتعزيز البرلمانات الشاملة تفترض االعتراف بالتنوع اإلثني  •
السكانية متغّيًرا حساًسا وسياسًيا. على سبيل المثال، تعمل بلدان عّدة جاهدة على تقييد أو حظر تحديد   الفئاتوضع 

المركز اإلثني أو الديني من أجل حماية الفئات الضعيفة من السكان أو تثبيط الصراع بين األعراق. باإلضافة إلى  
، يوجد مبدأ قوي لحقوق عالوة على ذلكيًرا بين البلدان. التي تشكل األقلية اختالًفا كب فئاتذلك، تختلف تعاريف ال

االختيار أن يحددوا أنفسهم أعضاء أقلية أم ال. فمن من غير المناسب اإلنسان يعتبر أن األفراد يجب أن يتمكنوا من 
 للبرلمانات )أو أي هيئة أخرى( توّلي عضوية مجموعة معينة من السكان أو تعيين أعضائها.

تجعل التصورات التمييزية والتحّيز الضمني ضد اإلعاقة جمع البرلمانات للبيانات حول هذه الخاصية  كذلك، يمكن أن  •
، كأي شخص آخر، يتمتعون بالحق برلمانيين من ذوي اإلعاقةمسألة حساسة بالقدر نفسه. ويعود ذلك جزئًيا إلى أّن 

لك، في عّدة دول، تندرج المعلومات المتعلقة بالخصوصية وبالتالي ليسوا ملزمون بالكشف عن أي إعاقة. فضاًل عن ذ
باإلعاقة تحت مظلة البيانات الصحية، وُتعتبر بالتالي سرية فُتمنع إًذا البرلمانات من نشر هذه المعلومات حتى على 

بين أعضاء  ونتيجة لذلك، ال يقوم أي بلد حالًيا بجمع بيانات عن اإلعاقة بشكل منهجي فيما  .11أساس مجهول
إلى أّنه فيما يشكل جمع بيانات إحصائية  وكالة االتحاد األوروبي المعنية بالحقوق األساسيةات. وكما أشارت البرلمان

تحديات كبيرة، يؤدي غياب بيانات قابلة للمقارنة إلى إعاقة فهم   األشخاص ذوي اإلعاقة اربتجتتعلق ب  موثوقة ودقيقة
 .12الحواجز التي تعترض المشاركة السياسية

 
  ”تمثيل األقليات والشعوب األصلية في البرلمان: نظرة شاملة“ االتحاد البرلماني الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  راجع على سبيل المثال   10

(2010) 
الذي أدخل تعريفًا واسعًا جًدا للبيانات الصحية ومجموعة    (GDPR, 2016/679 ) العام لحماية البيانات النظام األوروبيراجع على سبيل المثال   11

ساري المفعول في جميع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي في أيار / مايو   األوروبي العام لحماية البيانات من القيود على معالجتها. وأصبح النظام 
2018 

 ( 2014، "الحق في المشاركة السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة: مؤشرات حقوق اإلنسان" )ألوروبي المعنية بالحقوق األساسية وكالة االتحاد ا   12



 

 السكانية لوصفي لتتبع حالة اإلعاقة وحالة الفئات( المحدودية المفروضة على نهج التمثيل ا2

  السكانية فئاتحالة ال ساس اإلعاقة أوخالًفا للجنس والعمر، لن يكون رصد التمثيل الوصفي ألعضاء لبرلمان على أ •
 أمًرا ممكًنا وال مجدًيا. 

من غير  نظًرا إلى مدى اّتساع مفهوم اإلعاقة الذي يشمل أنواًعا مختلفة من اإلعاقات بدرجات مختلفة من الشدة،  •
في البرلمان. عالوة على ذلك، بما أّن إحصاءات اإلعاقة على   أحاديي وغير المبرر أن ُيتوقع نسبة تمثيل الواقع

المستوى الوطني ليست مستكملة دائًما، ناهيك عن إتاحتها، يمكن أن تكون المقارنة بين حصة األشخاص ذوي  
 غير سليمة أو صعبة التحديد.وفي البرلمان  السكان الوطنييناإلعاقة في 

متنوعة   فئاتمن تتألف شعوبها سكانية مختلفة. ففي البلدان التي  فئاتبرصد تمثيل  ثمة شواغل مماثلة فيما يتعلق •
في المئة من السكان(، من المستحيل وغير الضروري انعكاس هذه التعددية   1)قد يمثل بعضها أقل من من السكان 

 بدقة في البرلمان. 
الدراسات  سكانية ألعضاء البرلمان من خالل ال فئات، يمكن جمع البيانات حول حالة اإلعاقة والألسباب أخالقية •

هذه الممارسة غير معمول بها حالًيا، سيجري  التي تستوفي معايير السرية فحسب. ونظًرا إلى أن  االستقصائية الفردية
 ممكًنا.  البرلمانيين في العالممن  46000مسح  استكشاف اختبار هذا النهج في المستقبل لتحديد إذا كان 

 

    اعتماد نهج تدريجي (3

جدوى رصد  والشواغل المتعلقة ب السكانية فئاتحالة اإلعاقة والنظًرا إلى الحساسية المتصورة لجمع البيانات حول  •
ترح إجراء تقييم بداًل من األحكام االنتخابية والدستورية التي تكفل تمثيل األشخاص ذوي وفائدته، ُيق وصفيالتمثيل ال

 في البرلمانات الوطنية. السكانية الفئاتاإلعاقة ومختلف 
العملية  في  فئاتمن بين الوسائل االنتخابية األكثر استخداًما لضمان تمثيل بعض ال معينةالحصص ال مقاعد و ال ُتعتبر •

التي يشغلها األشخاص ذوو اإلعاقة وبعض الفئات  عدد أدنى من المقاعد وما هو أبعد من ضمان  .السياسية
 السكانية، يدل وجود هذه األحكام على التزام البلد بالحق بالمشاركة على قدم المساواة في الحياة العامة والسياسية. 

وُتستخدم  13وقوانينها االنتخابية )أي الحصص المشّرعة(. في دساتير البلدان  األحكام المتعلقة بالحصصيمكن إيجاد  •
هذه التدابير االنتخابية لتحقيق تكافؤ الفرص أو التوازن في الوصول إلى السلطة السياسية عن طريق زيادة فرص  

، تضمنت 2010الوصول إلى عمليات اتخاذ القرار السياسي لبعض الفئات االجتماعية والديمغرافية. في العام 

 
 تقع حصص األحزاب الطوعية خارج نطاق هذا المؤشر   13



بيل المثال( التي تندرج بلًدا حصًصا انتخابية لمختلف الفئات )اإلثنية والدينية على س 30ير وقوانين أكثر من دسات
   .14عادًة تحت اسم "فئات األقليات". وقلة قليلة من البلدان لديها أحكام مماثلة فيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة 

إن عدم جدوى النظر في التمثيل الوصفي ال يعني أّنه ما من جدوى إلنتاج إحصاءات عن اإلعاقة والفئات السكانية   •
من حاالت عجز أعضاء البرلمان عن اإلبالغ الذاتي يمكن أن يساعد اإلدارات  في البرلمان، بل إّن عدًدا إرشادًيا 

هم الخاصة على نحو أفضل. ويمكنه أيًضا أن يوّفر معلومات  البرلمانية في جميع أنحاء العام على تلبية احتياجات
قيمة عن الممارسة الفعلية )وليس الوضع القانوني فحسب( للحق اإلنساني في تكافؤ الفرص في المشاركة في الحياة 

جهات  ويمكن لهذه المعلومات، عندما تدعمها أرقام محددة، أن تكون قّيمة لمجموعة واسعة من ال العامة والسياسية.
والتصدي لها، بما في ذلك المجتمع المدني  تحول دون المشاركة السياسيةالفاعلة التي تحاول تحديد الحواجز التي 

 والباحثين والشركاء في التنمية والمؤسسات السياسية أنفسهم.  الدعاة المجتمعيينو 
الملحق ومصادر البيانات( لتسهيل عملية النهج التدريجي المقترح، تم إعداد دراسة استقصائية شاملة )راجع  تمشًيا مع  •

جمع البيانات التي رفع البرلمان التقارير عنها ذاتًيا بشأن حالة اإلعاقة )باستخدام المجموعة القصيرة من األسئلة 
ويمكن لراٍع محايد كمكتب اإلحصاءات الوطني أو  المتعلقة باإلعاقة التي أعّدها فريق واشنطن( والفئة السكانية. 

أسئلة المعّدة    8هذه الوحدة النموذجية القصيرة التي تتألف من   يدير مباشرةالبرلماني الدولي بحد ذاته أن  االتحاد
واألهم من ذلك أن مقدمة    إلى جميع األعضاء. )أ(  16.7.1بشكل خاص ألغراض رفع التقارير عن المؤشر 

الدراسة االستقصائية تطمئن المجيبين إلى عدم الكشف عن هويتهم وسريتها، وهو أمر ضروري للتغلب على اإلحجام  
   الكشف عن المعلومات الشخصية الحساسة.عن 

 

 توصيات تتعلق برفع التقارير أيًضا عن تكوين البرلمانات المحلية

فيما ينظر المؤشر حالًيا في البرلمانات الوطنية فحسب، يمكن النظر في توسيع نطاقه في المستقبل ليشمل الهيئات التشريعية 
الذي يدعو إلى جعل عملية اتخاذ القرار تمثيلية "على جميع المستويات".    16.7في البرلمانات المحلية تمشًيا مع الهدف 

وتتمتع المجالس البلدية أو المجالس المحلية بسلطات هامة التخاذ القرارات، بما في ذلك القدرة على إصدار القرارات التي تؤثر 
عالمية لرفع التقارير عن التمثيل في المجالس  في حياة مجتمعاتها المحلية. وفي حين أّنه من السابق ألوانه اقتراح منهجية 

التشريعية نظًرا الختالف أنظمة جمع البيانات الموضوعة على المستوى المحلي ولعدد من التعقيدات المنهجية )ال سيما فيما  
،  لي( يتعلق بالحاجة إلى توفير إحصاءات مفصلة للسكان لكل تقسيم إداري بهدف احتساب نسب التمثيل في كل برلمان مح

ينبغي تشجيع البلدان على تتبع التنوع في البرلمانات المحلية، باستخدام منهجيات مناسبة لسياقها المحلي. وفيما يتعلق برفع 
التقارير عن أهداف التنمية المستدامة، يمكن االطالع على توصية بإدراج الهيئات التشريعية المحلية في المستقبل في المؤشر  

 
 نات أوغندا والهند وأفغنستان ورواندا تشمل البلدان ذات األحكام الدستورية أو االنتخابية التي تكفل تمثيل األشخاص ذوي اإلعاقة في البرلما   14



منهجية وضع السياسات المنهجية. ويبقى تحديد راٍع لهذا الجزء من المؤشر حول الهيئات من   1 )أ( من الملحق 16.7.1
   التشريعية المحلية.

 

 المنهجية

 

 طريقة االحتساب:

 األعضاء:   •

)حسب الجنس والعمر( الممثلة في البرلمانات   مختلف الفئات الديمغرافية)أ( إلى مقارنة نسبة  16.7.1يهدف المؤشر 
 الوطنية مع نسبة الفئات نفسها من السكان الوطنيين فوق سن األهلية.  

 )أ(، يجب احتساب نسبتين، أال وهما:  16.7.1لرفع التقارير عن المؤشر 

 سنة وما دون( 45 من العمر ون بلغأعضاء البرلمان "الشباب" )الذين ينسبة  -
 اإلناث لمان  نسبة أعضاء البر  -

الذين  مع حصص السكان الوطنيين  نسبة أعضاء البرلمان النساء وأعضاء البرلمان "الشباب"  عند مقارنة نسبتي
التي تبلغ سن األهلية  المهم النظر في الفئة   من)للنسبة الثانية(،  اإلناث)للنسبة األولى( و   سنة وما دون  45تبلغ أعمارهم 
كان سن األهلية في بلد  ، أدنى عمر محتمل ألعضاء البرلمان. بعبارة أخرى، إذا  بحكم التعريف، سن األهليةف أو ما فوق. 

  (نسبة أعضاء البرلمان "الشباب"دامهم كأساس للمقارنة للنسبة األولى )ن السكان الوطنيون الذين يتم استخسنة، يكو  18ما 
(  اإلناثنسبة أعضاء البرلمان (، وللنسبة الثانية )45و  0)ال بين   45و 18الذين تتراوح أعمارهم بين  ينالوطنيالسكان 

 سنة وما فوق.  18اللواتي تبلغ أعمارهن  السكان اإلناث

    (، ُتستخدم الصيغة التالية: سنة وما دون  45من العمر  ون الذين يبلغ) أعضاء البرلمان "الشباب"( الحتساب نسبة 1

Proportion of MPs aged 45 and below in parliamentRatio 1 =   

                     Proportion of the national population aged 45 and below 

Ratio 1  1النسبة 
Proportion of MPs aged 45 and below in 

parliament 
سنة   45من العمر  ون الذين يبلغ  البرلماننسبة أعضاء 

 في البرلمان وما دون 
          Proportion of the national population 

aged 45 and below 
سنة   45الذين يبلغون من العمر ن يينسبة السكان الوطن

 وما دون 



 
 )مع سن األهلية كحد أدنى( 

 حيث: 

مقسوًما على العدد   سنة وما دون  45الذين يبلغون من العمر  هو عدد المقاعد التي يشغلها أعضاء البرلمان المقسوم -
 اإلجمالي ألعضاء البرلمان  

 باستخدام أرقام السكان الوطنيين على الشكل التالي:  مقسوم عليهيمكن احتساب ال -

- national population < to age of [Size of  –[Size of national population < or = to 45] 

eligibility] 

- Size of the national population 

Size of national population حجم السكان الوطنيين 
age of eligibility  سن األهلية 

 

 النسبة الناتجة على النحو اآلتي: يمكن تفسير 

 ( في البرلمانسنة وما دون  45)الذين يبلغون من العمر عضاء البرلمان "الشباب" ال تمثيل أبًدا أليعني  0 -
     سنة وما دون( في البرلمان 45ألعضاء البرلمان "الشباب" )الذين يبلغون من العمر مثيل نسبي تماًما يعني ت 1 -
    البرلمانسنة وما دون( في  45)الذين يبلغون من العمر أعضاء البرلمان "الشباب"  تمثيلفي نقص يعني  1> -
    سنة وما دون( في البرلمان  45)الذين يبلغون من العمر  تمثل زائد "للشباب"يعني  1< -

 

النسبة في حين أن نسبة بسيطة من أعضاء البرلمان الشباب ليست قابلة للمقارنة على المستوى الدولي، ُتستخدم و 
أعضاء البرلمان "الشباب" في المئة من   48المحسوبة باستخدام الصيغة المذكورة أعاله. على سبيل المثال، قد يكون 

لمئة فحسب من السكان الوطنيين في ا 30ًدا للشباب في بلد أ حيث تمثياًل زائ سنة وما دون( 45)الذين يبلغون من العمر 
  70(. إاّل أّنه في البلد ب حيث 1.6= 48/30الذين تتجاوز أعمارهم سن األهلية يندرجون في هذه الفئة العمرية )النسبة= 

ة نفسها بأّنها نقص في في المئ 48سنة وما دون، يمكن تفسير نسبة  45يبلغون من العمر  السكان الوطنيين  في المئة من
في المئة قاباًل للمقارنة فيما يتعلق بالسكان الوطنيين )فهو  48(. في هذا المثل، ليس رقم 0.69= 48/70التمثيل )النسبة=

قابلتين للمقارنة. فهما تساعداننا  0.9و 1.6، غير أّن النسبتين يعني تمثياًل زائًدا في بلد ونقًصا في التمثيل في بلد آخر( 
سنة أو ما دون قريبة من التمثيل  45في المئة من أعضاء البرلمان البالغين من العمر  48هم إذا كانت نسبة على ف

 النسبي لهذه الفئة العمرية من السكان الوطنيين أو بعيدة عنه.



          ُتستخدم الصيغة التالية:    ،نسبة أعضاء البرلمان اإلناثالحتساب  ( 2

Ratio 2 =       Proportion of women in parliament         

Proportion of women in the national population  

 )مع سن األهلية كحد أدنى( 

 

 

 

Ratio 2  2النسبة 
Proportion of women in parliament نسبة النساء في البرلمان 

Proportion of women in the national 
population 

 النساء في السكان الوطنييننسبة 

 

 حيث: 

 النساء مقسوًما على العدد اإلجمالي ألعضاء البرلمان   هو عدد المقاعد التي يشغلها أعضاء البرلمان مقسومال -
 باستخدام أرقام السكان الوطنيين على الشكل التالي:  مقسوم عليهيمكن احتساب ال -

age of eligibility][Size of female national population > or = to  

Size of the national population > or = to age of eligibility 

 

Size of female national population من النساء حجم السكان الوطنيين 
age of eligibility  سن األهلية 

Size of the national population حجم السكان الوطنيين 
 

في المئة من السكان    50في معظم البلدان، بما أن النساء يمثلن عموًما حوالى   50على قسوم الم: يمكن تحديد مالحظة
 في أي فئة عمرية.  الوطنيين 

 يمكن للنسبة الناتجة أن تكون:  

 عندما ال يتم تمثيل النساء في البرلمان 0 -
 يينعندما تكون نسبة النساء في البرلمان أقل من نسبة النساء في السكان الوطن  1> -



 عندما تساوي نسبة النساء في البرلمان نسبة النساء في السكان الوطنيين 1= -
 عندما تكون نسبة النساء في البرلمان أعلى من نسبة النساء في السكان الوطنيين  1< -

 
البرلمانات األحادية أو : ال احتساب، بما أن أغلبية البرلمانات ليس لديها متحدث واحد للبرلمان الواحد في  المتحدثون  •

وُتسّجل الخصائص الشخصية للشخص /   .15مجلسينالبرلمانات المؤلفة من  متحدث واحد للغرفة الواحدة في
 األشخاص الذين يتولون منصب المتحّدث )على سبيل المثال، الفئة العمرية والجنس(. 

 ،ال احتساب :رؤساء اللجان الدائمة المعنية بالشؤون الخارجية والدفاع والمالية وحقوق اإلنسان والمسواة بين الجنسين •
  األشخاص / وُتسّجل الخصائص الشخصية للشخص اء لجان فحسب.البيانات المجمعة تشمل خمسة رؤس بما أن

 المثال، الفئة العمرية والجنس(. على سبيلالذين يتولون رئاسة هذه اللجان الثالث )
 

 االحتساب في الهيئات التشريعية المؤلفة من مجلسين 

 منفصل للوظائف نفسها في كل غرفة. ، ُتجمع البيانات وُتحتسب بشكل في الهيئات التشريعية المؤلفة من مجلسين

 

 تفصيل:  

 الجنس )ذكر / أنثى(  •
سنة وما دون في وقت االنتخابات ألعضاء الهيئة التشريعية الحالية. أّما بالنسبة  45من  الحد العمري العمر:  •

سنة وما دون في وقت الترشيح لمنصب  45نفسه  الحد العمري رئيس البرلمان ورؤساء اللجان الدائمة إلى 
 .16الرئاسة 

 االنتخابية والدستورية التي تضمن تمثيل األشخاص ذوي اإلعاقة  األحكام  اإلعاقة: الئحة •
)على سبيل المثال، الشعوب األصلية / اللغوية / اإلثنية / الدينية /  والفئات السكانية ذات الصلة بالسياق •

 تمثيل الفئات السكانية المتنوعة في البرلمان. األحكام االنتخابية والدستورية التي تضمنالمهنية(: الئحة 
 

 معالجة القيم الناقصة 

 

 البلد على المستوى  •

 
البيانات  في حاالت نادرة جًدا، هناك متحدثين أو أكثر للبرلمان الواحد / الغرفة الواحدة. وتوخيًا للوضوح واالتساق في التحليل، ال تتضمن هذه   15

 الوصفية احتسابًا لهذه الحاالت. 
متعلقة بالسن ونوع الجنس إلى حد أدنى، يتماشى هذا المؤشر مع ممارسات جمع البيانات  في محاولة لزيادة توافر البيانات وتقليص الفجوات ال  16

   سنة 45للشباب الذين تقل أعمارهم عن   االتحاد البرلماني الدوليالقائمة لدى االتحاد البرلماني الدولي فيما يتعلق بالعمر. ويُعتمد تعريف 



 

 ال معالجة للقيم الناقصة )أو المفقودة(

 

 على المستويين اإلقليمي والعالمي •

 

 ال معالجة للقيم الناقصة )أو المفقودة(

 

 اإلقليمية المجاميع 

" أعاله( حول التمثيل التعليقات ومحدودّية المؤّشردولًيا التي تجمع النسبتين )راجع قسم " قياسيجب احتساب القيمة القابلة لل
بيانات الموفرة حول المتحدث ورؤساء اللجان الدائمة  الالنسبي لألعضاء حسب الجنس والعمر لهذا المؤشر. ال يجري احتساب 

 ُيعبر عنها بأّنها نسب.الخمسة، التي ال 

 قياس لكل غرفة على حدة. القيمة القابلة لل في حالة البرلمانات الثنائية، ُتحتسب

 

 وفي ما يلي مثال عن احتسب النسبتين وجمعها في وقت الحق في قيمة قابلة للقياس واحدة: 

 

    وما دون(سنة  45نسبة أعضاء البرلمان "الشباب" )الذين يبلغون من العمر : 1النسبة أ( 

أو أقل )لكنهم يتجاوزون سن األهلية(، إاّل أن   45في المئة من السكان الوطنيين يبلغون من العمر   30في بلد أ،   هلنعتبر أنّ 
 في المئة من أعضاء المجلس يشكلون جزًءا من هذه الفئة العمرية:  25

 

Ratio 1 =            Proportion of MPs aged 45 and below in parliament           

Proportion of the national population aged 45 and below 

 (مع سن األهلية كحد أدنى)

Ratio 1 النسبة األولى 
         Proportion of MPs aged 45 and 

below in parliament 
 عاًما وما  45نسبة أعضاء البرلمان الذين يبلغون من العمر 

 دون في البرلمان 



Proportion of the national 
population aged 45 and below 

  يننسبة السكان الوطني

 

 0.83  0.3 / 0.25=النسبة= 

سنة وما دون يتم تمثيلهم تمثياًل ناقًصا في ما بين أعضاء البرلمان   45بما أن أعضاء البرلمان البالغين من العمر  1>)
" ليست بعيدة كثيرًا الشباب"بما أن حصة أعضاء البرلمان  1ن. النسبة قريبة من ييبالمقارنة مع نسبة هذه الفئة في السكان الوطن

    عن الحصة المناظرة من السكان الوطنيين الذين يندرجون ضمن هذه الفئة العمرية( 

 

 نسبة أعضاء البرلمان اإلناث : 2النسبة ب( 

في المئة من المقاعد )ولنعتبر أّنه يمكننا أن نفترض أّنه في البلد   10يشغل أعضاء البرلمان النساء  ،نفسه بلد أاللنعتبر أن في 
   في المئة من السكان الوطنيين من فئة عمرية معّينة(. 50أ، تمثل النساء عموًما 

 

Ratio 2 =       Proportion of women in parliament         

Proportion of women in the national population  

 ى( مع سن األهلية كحد أدن)

 

Ratio 2  1النسبة 
Proportion of women in parliament نسبة النساء في البرلمان 

Proportion of women in the national 
population 

 نسبة النساء من السكان الوطنيين

 

 0.2= 0.10/0.50النسبة= 

 

يتم تمثيلهن تمثياًل ناقًصا في ما بين أعضاء البرلمان، إاّل أن النسبة هذه المرة أصغر بما أن التمثيل القائم  ءبما أن النسا 1>)
 .( عن تحقيق المساواة  في البرلمان بعيًدااالجتماعي نوع العلى 

 



  1ج( احتساب الفجوة بين كل من النسبتين و"درجة التعادل" 

 باستخدام المثل أعاله: 

 0.17= 0.83- 1:  سنة وما دون( 45نسبة أعضاء البرلمان "الشباب" )الذين يبلغون من العمر  : 1الفجوة 

 0.8= 0.2-1: نسبة أعضاء البرلمان اإلناث: 2 ةالفجو 

 

، وبالتالي باستخدام قيم 1يُجرى هذا االحتساب بغض النظر عن إذا كانت النسبتين أصغر أو أكبر من مالحظة مهمة: 
سنة وما دون، إاّل أّن   45أعضاء البرلمان يبلغون من العمر في المئة من  50مطلقة. على سبيل المثال، لنعتبر أن في بلد ما  

. النسبة أكبر من 1.43= 50/35لهذا البلد  1ة العمرية. تكون النسبة في المئة من السكان الوطنيين يندرجون في هذه الفئ 35
 على النحو اآلتي:  1بما أنه يتم تمثيل أعضاء البرلمان "الشباب" تمثياًل زائًدا. وبالتالي تُحتسب الفجوة  1

 0.43| =  0.43-| = |1.43-1| سنة وما دون(:  45نسبة أعضاء البرلمان "الشباب" )الذين يبلغون من العمر : 1الفجوة 

. مجدّدا،  1.2= 60/50:  2. ففي هذا البلد، تكون النسبة في المئة من المقاعد في بلد آخر   60 النساء يشغلن  ولنعتبر أنّ 
   على النحو اآلتي:   2بما أنّه يتم تمثيل النساء تمثياًل زائًدا. تحتسب بالتالي الفجوة   1النسبة أكبر من 

   0.2| = 0.2- |= |1.2 – 1|: ء البرلمان اإلناثنسبة أعضا : 2الفجوة 

 

 د( احتساب متوسط الفجوتين 

   2+ الفجوة  1لفجوة  ا متوسط الفجوة=
              2 

 0.485[ = 0.8+  0.17]دام المثل األول المذكور أعاله: باستخ 
      2 

 

                              100و 0ه( التحويل إلى "قيمة قابلة للقياس" بين 

 =القيمة القابلة للقياس اإلجمالية   

 x  100   =0.515 x 100   =51.5[ 100.485ه: ]دام المثل األول المذكور أعالباستخ

 



 يمكن تفسير القيمة القابلة للقياس على النحو اآلتي:  

التنوع االجتماعي في البالد من ناحية الجنس والعمر )أي   تكوين البرلمانعكس  ،100كلما كانت النتيجة أقرب إلى   -
 سنة وما دون في البرلمان والمجتمع( 45عن نسبة النساء والناس الذين يبلغون  صورة طبق األصليعني  100أن 

 تكوين البرلمان التنوع االجتماعي في البالد من ناحية الجنس والعمر ، قلياًل ما يعكس0كلما كانت النتيجة أقرب إلى   -
 سنة وما دون في ما بين أعضاء البرلمان(  45يعني أن ال تمثيل للنساء وال "للشباب" الذين يبلغون  0)أي أّن  

 

 للقياس: مالحظات هامة حول تفسير القيمة القابلة 

 .والقيمة القابلة للقياس اإلجمالية النسب الفرديةالحاجة إلى النظر في  

لة للقياس اإلجمالية والنسبتين الفرديتين اللتين تتعلقان بالتمثيل القائم على العمر والتمثيل القائم على  القيمة القابيجب أخذ 
، أعضاء البرلمان  على سبيل المثالعندما يقوم بلد ما بأداء تمثيل جيد للتمثيل النسبي لمجموعة واحدة ) باالعتبار. الجنس

( أو يقوم بأداء تمثيل ضعيف أو متوسط للتمثيل النسبي لمجموعة  0.83"الشباب" في المثل المذكور أعاله حيث كانت النسبة 
، ال يجب أن ُيعّوض 0.2 حيث كانت النسبة المثل المذكور أعالهفي  ، أعضاء البرلمان اإلناثعلى سبيل المثالأخرى )

واحدة التمثيل الضعيف للمجموعة األخرى. وال يجب تجاهل التمثيل األفضل بسبب التمثيل الضعيف  التمثيل األفضل لمجموعة
هي قيمة متوسطة:   51.5ة للقياس الذي يخّفض القيمة القابلة للقياس اإلجمالية. في المثل المذكور أعاله، ُتعتبر القيمة القابل

( بالنسبة العالية لتمثيل أعضاء البرلمان  0.2(: تم تعويض النسبة المنخفضة لتمثيل اإلناث )100و 0)على مقياس يتراوح بين 
التمثيل الجيد ألعضاء البرلمان "الشباب" بما أن  51.5المتوسط في القيمة القابلة للقياس (. ويخفي هذا 0.83"الشباب" )

 .خّفض القيمة القابلة للقياس اإلجماليةت لمستوى األدنى من تمثيل أعضاء البرلمان اإلناثا

 

 العليا في نسبة العمر والقيمة القابلة للقياس اإلجمالية  للغرف تأثير سن األهلية

يكون سن األهلية في مجالس تشريعية عّدة مؤلفة من مجلسين أعلى في الغرفة العليا بكثير من الغرفة الدنيا، اعتمد بعض فيما 
إاّل أّنه بغض النظر عن الحد األدنى لسن األهلية المحدد للغرف العليا،  . 17متساٍو أو متشابه لكال الغرفتين شرط سنمنها على 

(. بالتالي،  الشراكة الجديدةنحاء العالم أكبر سًنا في المتوسط من أعضاء الغرف الدنيا )راجع فإّن أعضاء هذه الغرف في كل أ 
التي لديها سن أهلية منخفض نسبة منخفضة ألعضاء البرلمان "الشباب". بعبارة أخرى، في  يرّجح أن يكون لهذه الغرف العليا 

سنة وما دون   45الغرف العليا حيث يكون سن األهلية منخفًضا، من المرجح أن تكون حصة أعضاء البرلمان الذين يبلغون 

 
غرفة متبقية التي يجمع    26. في الـ29و  25غيرها يتراوح ما بين  7عاًما أو أكثر، وفي   30غرفة عليا، يبلغ سن األهلية   41في   17

سنة. المرجع: الشراكة الجيدة   24و  18االتحاد البرلماني الدولي المعلومات بشأنها، يتراوح سن األهلية ما بين 

(https://data.ipu.org/compare?field=chamber%3A%3Afield_min_age_member_parl&structure=any__upper_chamber#bar  ) 

https://data.ipu.org/compare?field=chamber%3A%3Afield_min_age_member_parl&structure=any__upper_chamber#bar


سنة. وتخفض نسبة العمر  45بين سن األهلية وأقل بكثير من النسبة المقابلة للسكان الوطنيين الذين تتراوح أعمارهم ما 
المنخفضة للغرف العليا التي ليها سن أهلية منخفض بدورها القيمة القابلة للقياس اإلجمالية. وينبغي مراعاة ذلك عند تحديد  

 والنسبة القابلة للقياس اإلجمالية للغرف العليا. سياق نسبة العمر

 

 :التباينمصادر 

 

 ا لهذا المؤشر ال بيانات مقدرة دوليً 

 

 : المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد الوطني

األحكام االنتخابية يرفع االتحاد البرلماني الدولي مباشرة التقارير بشأن عمر وجنس األعضاء والمتحدثين ورؤساء اللجان و 
فاالتحاد البرلماني الدولي يجمع  . اإلعاقة ومختلف الفئات السكانية في البرلماناتوالدستورية التي تضمن تمثيل األشخاص ذوي 

 (.https://data.ipu.orgهذه البيانات في قاعدة الشراكة الجديدة بشأن البرلمانات الوطنية )

نات الوطنية وهيكلها وأساليب عملها. وقد تم إطالق الشراكة  تحتوي الشراكة الجديدة على بيانات بشأن تكوين جميع البرلما
الجديدة في أيلول / سبتمبر لتكون خلًفا لقاعدة الشراكة بشأن البرلمانات الوطنية التي أنشأها االتحاد البرلماني الدولي في العام  

حسب طبيعة هم على فترات متفاوتة بمجااًل مختلًفا تم تجميعهم أو تحديث  450وتحتوي الشراكة الجديدة على حوالى . 1996
. ويجمع االتحاد البرلماني الدولي البيانات مباشرة من البرلمانات الوطنية ومن مراجع رسمية أخرى )كالجان االنتخابية(. البيانات

يتم توزيعها عن طريق المجموعات الوطنية لالتحاد البرلماني الدولي  وُتجمع البيانات باستخدام استبيانات ودراسات استقصائية 
، بلغ عدد األعضاء في االتحاد البرلماني  2018أيلول / سبتمبر   19. حتى  مانات غير األعضاءاألمين العام للبرل)عن طريق 

برلماًنا وطنًيا آخر غير أعضاء(. يقوم االتحاد البرلماني الدولي بتجهيز البيانات قبل إدراجها   16عضًوا، وهناك  177الدولي  
يتم تحديث البعض اآلخر سنوًيا بعد كل انتخاب أو تتغير  ا في قاعدة البيانات. ويجري تحديث بعض البيانات يومًيا، فيم

 السلطات الدستورية أو القانونية للبرلمان. وُتدعى البيانات إلى التحقق من بياناتها وتحديثها سنوًيا على األقل.  

الدولي البرلمانات بأن جزًءا  وما إن يتم رفع منهجية مؤشر أهداف التنمية المستدامة إلى المستوى الثاني، ُيعلم االتحاد البرلماني
هذا المؤشر، وأّنه سيوفر المبادئ التوجيهية المناسبة للمجيبين. باإلضافة إلى  من البيانات التي توفرها ُتستخدم لتحقيق أهداف 

الشؤون  ذلك، سيوسع االتحاد البرلماني الدولي نطاق بياناته إلدراج معلومات بشأن عمر وجنس رؤساء اللجان الدائمة المعنية ب
الخارجية والدفاع والمالية )تم بالفعل جمع البيانات بشأن رؤساء اللجان الدائمة المعنية بالمرأة وحقوق اإلنسان ضمن نطاق 

 الشراكة الجديدة(.

https://data.ipu.org/


 

 

يدعو اإلعالن بشأن االنفتاح البرلماني البرلمانات إلى إتاحة المعلومات المتوفرة للجمهور حول "خلفيات األعضاء وأنشطتهم 
إمكانية تضارب ونزاهتهم و  استقامتهمبشأن  إلصدار أحكام مستنيرةوشؤونهم، بما في ذلك توفير معلومات كافية للمواطنين 

 هم"مصالح

البرلمانات بوضع استراتيجية  رابطة البرلمانية للكومنولثالفريق الدراسي المعني بـ"تمويل البرلمان وإدارته" التابع لل  ىوأوص
 بعضوية الهيئة التشريعية.  عامة الجمهورتفّصل كيفية إبالغ إعالمية 

لبرلمانية" بأّنه بهدف إعالم الناخبين عن  أوصى االتحاد البرلماني الدولي في "المبادئ التوجيهية بشأن مضمون وبنية المواقع ا
والئحة بأعضاء ورؤساء اللجان  األعضاء، يجب أن تتضمن المواقع البرلمانية الرسمية البيانات الشخصية للمتحدث الحالي 

 الدائمة بالحد األدنى الموصى به. وتشكل البيانات الشخصية لألعضاء عنصًرا اختيارًيا يحظى بالترحيب الشديد.

بجمع المعلومات المفصلة، بما في ذلك   اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةمن   31د الدول األطراف بموجب المادة ويتعه
 نشر هذه اإلحصاءات.   تحمُّـل مسؤولية و إلنفاذ االتفاقية البيانات اإلحصائية وبيانات البحوث

 

 ضمان الجودة: 

وضعها االتحاد البرلماني الدولي للشراكة الجديدة. وُتجمع البيانات مباشرة  تتبع بيانات هذا المؤشر تدابير ضمان الجودة التي 
" من خالل المقارنة مع فحوصات الصَحةمن البرلمانات الوطنية. ويقوم االتحاد البرلماني الدولي بضبط الجودة وإجراء "

  تم إجراء حوار مع البرلمان لتوضيحالسجالت التارخية للبلد نفسه والمقارنة بين البلدان. في حال وجود أي تناقضات، ي
فترات وتصحيح البيانات عند االقتضاء. باإلضافة إلى ذلك، ُتدعى البرلمانات إلى استعراض بياناتها حول الشراكة الجديدة على 

 سنوًيا على األقل وبعد االنتخابات.  منتظمة

 

 مصادر البيانات

 الوصف:

باالستناد إلى   16.7.1يجمع االتحاد البرلماني الدولي نقاط البيانات المتعددة المتعلقة بالعنصر الفرعي البرلماني للمؤشر 
 المعلومات التي تم جمعها في قاعدة بيانات الشراكة الجديدة بشأن البرلمانات الوطنية: 

 بيانات بشأن سن وجنس األعضاء والمتحدثين: 



للشراكة الجديدة. ويوفر المنبر فعاًل  على أساس مستمرأمانات البرلمانات الوطنية  االتحاد البرلماني الدولي بيانات منيجمع 
 بيانات مستكملة ومصنفة حول الوظيفة التالية:  

 بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر : األعضاء •
 بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر: المتحدثين •
 حسب الجنس والعمر بيانات مصنفة :الدائمة بحقوق االنسان والمساواة بين الجنسينرؤساء اللجان  •

 المعنية بالشؤون الخارجية والدفاع والمالية:    البيانات بشأن عمر وجنس رؤساء اللجنة الدائمة

الخارجية والدفاع والمالية حالًيا، إاّل أّنه يتم ال يتم جمع البيانات بشأن عمر وجنس رؤساء اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون 
ويأتي ذلك بناًء على لبيانات القائمة للشراكة الجديدة ما إن يتم رفع هذا المؤشر إلى المستوى الثاني. إدماجها في عملية جمع ا

لرؤساء اللجان   ة حسب الجنسلجمع البيانات المفصل 2011المحاولة الناجحة التي قام بها االتحاد البرلماني الدولي في العام  
 (. 2011، االتحاد البرلماني الدولي، "البرلمانات المراعية لالعتبارات الجنسانية موّزعة بحسب مجال االختصاص )راجع

 لألعضاء:   وحالة الفئات السكانية و البيانات بشأن حالة اإلعاقة

(  1فرادى. فكما ُشرح أعاله، ) اإلعاقة وحالة الفئات السكانية لألعضاءالبيانات بشأن حالة  ، لن يتم جمعفي المستقبل القريب
( من المرجح أن تجعل الشواغل المتعلقة بالسرية وحماية  2نادًرا ما تقوم البرلمانات بتعّقب هذه الخصائص بطريقة منهجية، )

( من المرجح أن تكون البيانات بشأن 3الناحية القانونية )هذه أمًرا صعًبا، إن لم يكن مستحياًل من البيانات عملية جمع البيانات 
 تمثيل األشخاص ذوي اإلعاقة ومختلف الفئات السكانية محدودة االستخدام المحتمل.

ومختلف الفئات بداًل من ذلك، يتم جمع الئحة األحكام االنتخابية أو الدستورية التي تضمن تمثيل األشخاص ذوي اإلعاقة 
( وُتستخدم لرفع التقارير بشأن المقاعد والحصص المعينة""  )راجع قسم مان في قاعدة بيانات الشراكة الجديدةفي البرل السكانية

 المؤشر. 

االستقصائية الشاملة" )راجع الملحق(   "الدراسة شبكة االتحاد البرلماني الدولي للبرلمانات الوطنيةأخذ  تفي المستقبل، يوصى بأن 
( مستويات الصعوبة بأداء األنشطة 1الدراسة االستقصائية، ُيطلب من كل عضو رفع التقرير الذاتي بشأن ). في هذه باالعتبار

أاّل وهي الرؤية والسمع والمشي واإلدراك واالتصال )الدراسة االستقصائية الشاملة هي   مجاالت وظيفية أساسية 18في خمسة 
( انتمائه إلى مجموعة  2إلعاقة وضعها فريق واشنطن( و)المتعلقة بامن المجموعة القصيرة من األسئلة الموحدة  نسخة معدلة

أقليا قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية أو إلى مجموعة من الشعوب األصلية أو المهنية تمشًيا مع مبدأ التحديد الذاتي لألمم  
 المتحدة فيما يتعلق بالشعوب األصلية واألقليات.

 
ية الذاتية" من المجموعة القصيرة من األسئلة بشأن اإلعاقة، بما أن هذا السؤال ال يلتقط  نصح فريق واشنطن بحذف المجال السادس المتعلق بـ"العنا   18

ان(، اعتُبر  حاالت إضافية من اإلعاقة بل يعمل أكثر كـ"مؤشر شدة". بالنظر إلى الفئة من السكان التي تستهدفها الدراسة االستقصائية )أعضاء البرلم
 هذا السؤال غير ضروري 



فصاح عن معلومات بشأن الفئات السكانية واإلعاقة واإلعالن والشفافية تجاه راعي الدراسة  نظًرا إلى الحساسية المحتملة لإل
ومستقاًل عن مؤسسة صاحب العمل وقادًرا   االستقصائية الشاملة قد يريح المجيبين. ومن المهم أن يكون الراعي كياًنا محايًدا

خصوص، ُتعتبر المنظمات كاالتحاد البرلماني الدولي ومكاتب على حماية سرية المجيبين على الدراسة االستقصائية. في هذا ال
 ة الشاملة في البرلمانات الوطنية وإجراء تحليل الحق للبيانات.  يالوطنية في وضع جيد إلدارة الدراسة االستقصائ اإلحصاءات

 

  :البيانات جمع

 يستخدم االتحاد البرلماني الدولي اآلليات التالية لجمع البيانات: 

 19استمارات جمع البيانات المرسلة إلى البرلمانات -
 االستعراض الداخلي والتحقق من البيانات التي يحصل عليها االتحاد البرلماني الدولي من البرلمانات الوطنية -
   للبيانات بشأن الشراكة الجديدةنشر االتحاد البرلماني الدولي   -

التي وضعتها الشراكة الجديدة، باإلضافة إلى إجراء فحوص   إجراءات التحقق من البياناتيطبق االتحاد البرلماني الدولي 
)أ( قبل تقديم البيانات على المستوى الدولي لرفع التقارير بشأن   16.7.1إضافية، ال سيما لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 

 هداف التنمية المستدامة. أ 

 

 فّر البيانات اتو

 التسلسل الزمني:و  الوصف

 البيانات حول العمر والجنس 

المتعلقة بكل األعضاء. وفيما يختلف شكل المعلومات  المعلومات األساسيةب أمانات البرلماناتكقاعدة عامة )تقريًبا(، تحتفظ 
بالتالي، ُتعتبر أمانات البرلمانات المصدر األساسي للبيانات   ونطاقها، تتضمن معظمها تاريخ ميالد أعضاء البرلمان وجنسهم.

 لهذا المؤشر.  الجنس والعمرالمتعلقة ببعدي 

وعمر األعضاء والمتحدثين ورؤساء اللجان في العدد التالي من  وينشر االتحاد البرلماني الدولي نقاط بيانات حول جنس 
 البلدان:  

بلًدا، وتنقسم بين الغرف في حالة   193المتوفرة للبرلمانات في  البيانات المفصلة حسب نوع الجنس: األعضاء •
ماني الدولي عملية  العمر، نّفذ االتحاد البرل المفصلة بحسبالبرلمانات المؤلفة من مجلسين. وفيما يتعلق بالبيانات 

 
، يتم الحصول على البيانات بشكل منفصل من أمانة كل غرفة، باستثناء عندما تشترك الغرفتين في أمانة /  المؤلفة من مجلسين  رلماناتفي حالة الب  19

   نقطة اتصال



  40و 30باستعمال فئات العمر التالية ) جميع المناطقبلًدا في  128في    2015جمع البيانات األخيرة في العام 
)راجع االتحاد البرلماني الدولي، مشاركة الشباب في البرلمانات  سنة( إلحصاء أعضاء البرلمان "الشباب". 45و

لشراكة الجديدة معلومات حول عدد األعضاء في كل برلمان في خالل  (. وتوّفر قاعدة بيانات ا2016الوطنية، 
والعمر ما بين   40و 31والعمر ما بين   30و 21والعمر ما بين  20و 18عشر فترات إحصائية )العمر ما بين 

  و 80و 71 والعمر ما بين 70و 61 والعمر ما بين 60و 51 والعمر ما بين 50و  46 والعمر ما بين 45و 41
  46سنة وما دون و  45ونسبة األعضاء في فئتين عمريتين )(، ما فوق و  91 والعمر ما بين  90و  81 والعمر ما بين

، تم  2017إلى   2014. من ألعضاء البرمان "الشباب" الحد العمري سنة   45 عمر كون يعلى أن سنة وما فوق( و 
فصاعًدا، يتم تحديثها بعد كل   2018من   تحديث البيانات حول العمر باستخدام الدراسة االستقصائية السنوية.

 عملية انتخابية. 
بلًدا في الشراكة الجديدة. يتم تحديث   193: يتوفر جنس وعمر المتحدثين في كل الغرف البرلمانية في المتحدثون  •

 هذه البيانات على أساس يومي عند حدوث أي تغيير.  
رؤساء اللجان المعنية بحقوق اإلنسان  حول جنس وعمر : تتضمن الشراكة الجديدة البيانات رؤساء اللجان الدائمة •

عالوة على ذلك، قّدمت دراسات سابقة  بعد كل عملية انتخابية.هذه البيانات يتم تحديث والمساواة بين الجنسين. و 
)راجع االتحاد البرلماني غرفة برلمانية، موّزعة بحسب مجال االختصاص  89بيانات حول جنس رؤساء اللجان في 

 . (2011الدولي، "البرلمانات المراعية لالعتبارات الجنسانية، 
أي أن سن األهلية سيكون الحد  بلًدا ) 190ي  باإلضافة إلى ذلك، توّفر الشراكة الجديدة معلومات حول سن األهلية ف •

العمري المذكور أعاله الذي تتم من خالله مقارنة الصورة الديمغرافية للسكان الوطنيين مع أعضاء البرلمان(. وُيطلب 
ذلك من أجل تعريف السكان الوطنيين الذين يستخدمون كأساس لمقارنة حصة أعضاء البرلمان "الشباب" في 

 عند حدوث أي تغيير.  يتم تحديث هذه البياناتو  (.1النسبة  البرلمان )راجع
هي أحدث التقديرات السكانية  2017قاعدة بيانات التوقعات السكانية في العالم لعام : ةاإلحصاءات السكانية الوطني •

 .20الرسمية لألمم المتحدة 

دان أو المناطق التقارير بشأن وال يقّدم حوالى نصف هذه البل بلد ومنطقة. 233تقديرات لـ التوقعات السكانية في العالموتقدم 
حصاءات الديمغرافية الرسمية مع التفصيل الضروري لتحضير التوقعات السكانية المكونة من مكونات أترابية، وبالتالي اإل

وتقّدم هذه التقديرات على فترة خمس سنوات تبدأ بالفترة  بهدف سد هذه الفجوات. تعهدت شعبة السكان باالضطالع بهذا التقدير 
 

قيح الثاني في  ا كل أسبوعين. ويحل موعد التنجديدً  اتنقيحً في األمم المتحدة   دارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةتصدر شعبة السكان التابعة إل  20

. كما شرحت شعبة السكان في األمم المتحدة، تختلف أحيانًا تقديرات التوقعات السكانية في العالم عن اإلحصاءات  2019النصف األول من العام 

رير أو ترميز المعلومات  واألخطاء في رفع التقا انعدام التوقيتو التغطية غير الكاملةالرسمية بما أّن "اإلحصاءات الديمغرافية الرسمية تتأثر في 
هذه باالعتبار ويسعى إلى إنشاء االتجاهات السكانية السابقة عن طريق حل أوجه عدم   أوجه القصوراألساسية. ويأخذ التحليل الذي تجريه شعبة السكان  

االتجاهات  سكانية األداة األساسية لضمان أن تكون إلعادة بناء الفئات ال   أسلوب الفئة العمريةاالتساق التي تؤثر في البيانات األساسية. ويُعتبر استخدام 
تقصائية  التي تقّدرها شعبة السكان متسقة داخليًا. ويساعد توفُّر البيانات التي تجمعها برامج الدراسات االستقصائية األساسية كالدراسات االس  السكانية

على جمع بعض البيانات التي ال تنتجها حاليًا اإلحصاءات الرسمية. لمزيد    شراتالدراسات االستقصائية العنقودية المتعددة المؤ الديمغرافية والصحية أو 
، يُرجى الرجوع  وقعات السكانية في العالم للت  من المعلومات حول المنهجية التي تستخدمها شعبة السكان في األمم المتحدة إلنتاج التقديرات والتوقعات

 إلى المنشور المتعلق بالمنهجية.    



. وُتطلب هذه اإلحصاءات الحتساب مقام  2015و 2010وتنتهي في الفترة الممتدة ما بين   1955و 1950الممتدة ما بين 
 )راجع "طريقة االحتساب"(  1النسبة 

o  لسوء    44-40إلى  4-0الفئات العمرية من ، يجب اختيار كل "45أو =  >الحتساب "حجم السكان الوطنيين(
سنة   45إذا ُيستثنى األشخاص الذين يبلغون  الحظ، ال تصدر قاعدة البيانات بيانات أكثر دقة لألعمار الفردية

   من المجموع( للسنة الحالية ولكال الجنسين مجتمعين.
o  "للسنة الحالية ولكال الجنسين )عمرية يجب اختيار كل الفئات السن األهلية،  >الحتساب "حجم السكان الوطنيين

فترة الخمس سنوات األقرب إلى سن األهلية )على سبيل المثال، إذا كان سن األهلية  إلى    4-0من  (مجتمعين
، بما أن الفترة األولى تبعد سنتين عن سن األهلية فحسب 24-20وليس  19-15سنة، تكون الفترة األقرب  18

 (. 24- 23-22ية تتخطى سن األهلية بثالث سنوات)أي الفترة الثان(، فيما 21- 20)أي 

 

 في البرلمان:   ومختلف فئات السكانالبيانات بشأن التدابير االنتخابية والدستورية التي تضمن تمثيل األشخاص ذوي اإلعاقة 

 

والدستورية في كل برلمان فيما  " في الشراكة الجديدة تفاصيل حول التدابير االنتخابية المقاعد والحصص المعينة" يوّفر قسم
يتعلق بالنساء والشباب والسكان األصليين واألقليات واألشخاص ذوي اإلعاقة وغيرها من الفئات. ويتم تحديث هذه البيانات عند 

 حدوث أي تغيير.

 

 الزمنيالجدول 

 

 جمع البيانات: 

أشهر من افتتاح برلمان جديد( إذا كان ممكًنا،  6فترة يجب جمع البيانات مرة على األقل كل فترة تشريعية )من المفّضل ضمن 
يجب تحديث البيانات سنوًيا. يضمن ذلك في الوقت المناسب التقاط التغيرات في تكوين البرلمان و / أو اللجان الدائمة التي  

خابية مختارة لملء المقاعد تأتي نتيجة الدورة االنتخابية واالنتخابات المبكرة واالنتخابات الفرعية التي تجري في دوائر انت
 الشاغرة نتيجة وفاة أو استقالة أعضاء.

 البيانات بشأن عمر وجنس األعضاء: يتم تحديثها بعد إجراء كل انتخاب. •
 البيانات بشأن عمر وجنس المتحدثين: يتم تحديثها على أساس يومي، عند حدوث أي تغيير.  •
: يتم  والدستورية التي تضمن تمثيل األشخاص ذوي اإلعاقة ومختلف فئات السكانالبيانات بشأن التدابير االنتخابية  •

 تحديثها في وقت إجراء االنتخابات.



 باإلضافة إلى ذلك، تقوم البرلمانات باستعراض وتحديث كل البيانات سنوًيا.  

 

 البيانات:  نشر

كانون الثاني /   1سنة، وتقدم لمحة عن الحالة في ُترفع التقارير بشأن البيانات على أساس دولي في نسان / أبريل من كل 
 يناير من السنة.

كانون الثاني / يناير  1باالستناد إلى البيانات الصادرة في  2020يجري النشر الكامل للبيانات لهذا المؤشر في نيسان / أبريل 
2020  . 

ذا المؤشر في قاعدة بيانات الشراكة الجديدة على  يقوم االتحاد البرلماني الدولي بنشر أجزاء من بيانات ه، 2019طوال العام 
. على سبيل المثال، تتوّفر البيانات بشأن جنس أعضاء البرلمان فعاًل، فيما قد يبدأ جمع البيانات  جدول زمني متتابعأساس 

وُتنشر في   2018اير بشأن عمر وجنس رؤساء اللجان الدائمة المعنية بالشؤون الخارجية والدفاع والمالية في كانون الثاني / ين
 . 2019قاعدة البيانات بحلول حزيران / يونيو 

 

 البيانات مصدر 

 

تقع مسؤولية توفير البيانات على كل األبعاد لهذا المؤشر على عاتق االتحاد البرلماني الدولي. وتتوّفر أغلبية أجزاء البيانات  
عمر وجنس رؤساء اللجان  وّفرها البرلمانات الوطنية بالفعل في الشراكة الجديدة. أّما نقاط البيانات القليلة المتبقية )بشأن التي ت

 (، فُتضاف إلى المنصة ما إن يتم رفع المؤشر إلى المستوى الثاني.الدائمة المعنية بالشؤون الخارجية والدفاع والمالية

 

 البياناتالجهات المّجمعة 

 

تقع مسؤولية جمع كل نقاط البيانات المطلوبة لهذا المؤشر والحتساب النسبتين والقيم القابلة للمقارنة على المستوى الدولي لكل  
 . االتحاد البرلماني الدولي غرفة برلمانية في البالد على عاتق 
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يها المؤشر  الوظائف المنتخبة في الهيئات التشريعية في الحكومة المحلية، وبالتالي ترّكز على الوظائف نفسها التي يغط
للمؤشر الحالي بالبناء على   منهجية وضع السياسات المنهجية)أ( على المستوى دون الوطني. ويوصي تقرير  16.7.1

    )أ( على المستوى المحلي. 16.7.1لرفع التقارير مستقبلًيا بشأن المؤشر   5.5.1للمؤشر المنهجية التي ُوضعت 


