
 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات :٥الهدف 
كفالة المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وفرصها المتساوية مع الرجل في شغل المناصب القيادية  :٥-٥الغاية 

 على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة
  المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنيةنسبة  )أ(: ١-٥-٥ المؤشر

 

 المعلومات المؤسسية
  

 :المنظمة/ المنظمات
 (IPU)الدولي البرلمانياالتحاد 

  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع

لسنة شباط/فبراير  ١ابتداًء من  ،البرلمانات الوطنية)أ( نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في يتم حالياً قياس 
معبرا عنه  ،الدنيا أو العليا عدد المقاعد التي تشغلها النساء األعضاء في البرلمانات الوطنيةعلى أنها  ،التقرير

 .لجميع المقاعد المشغلةكنسبة مئوية 
  

يغطي هذا المؤشر الغرفة المفردة في  يمكن أن تكون البرلمانات الوطنية ثنائية المجلس أو أحادية المجلس.
أنها ال تغطي الغرفة العليا  في البرلمانات ذات المجلسين. والغرفة الدنيات ذات الغرفة الواحدة البرلمانا

يمكن  عادة ما يتم الفوز بالمقاعد من قبل أعضاء في االنتخابات البرلمانية العامة. للبرلمانات ذات مجلسين.
 .األعضاء واالنتخابات الفرعية شغل المقاعد أيًضا بالترشيح والتعيين واالنتخاب غير المباشر وتناوب

  
 ، أو عدد أعضاء البرلمان.اعد إلى عدد الواليات البرلمانيةتشير المق

  
 األساس المنطقي:

مشاركة  تعدإذ  يقيس المؤشر الدرجة التي تتمتع بها المرأة على قدم المساواة في اتخاذ القرارات البرلمانية.
ً ال مكين ، وبالتالي فهي مرتبطة بتياسية والعامةلفرص المرأة في الحياة الس مرأة في البرلمانات جانبًا رئيسا

في  ٥5تعطي قيمة مؤشر قدرها  النيابية أنالمجالس ومن شأن األعداد المتساوية للنساء والرجال في  المرأة.
 المائة.

  
جديدة  ووضع أولويات، اغل جديدة بشأن البرامج السياسيةيسمح الوجود القوي للمرأة في البرلمان بإبراز شو

إدراج وجهات نظر ومصالح المرأة هو شرط  موضع التنفيذ من خالل اعتماد وتنفيذ السياسات والقوانين.
جارب كما يسمح البرلمان التمثيلي للت ، ويسهم في الحكم الرشيد.ديمقراطية والمساواة بين الجنسينأساسي لل

 االجتماعي والسياسي واالقتصادي للمجتمعات.المختلفة للرجال والنساء بالتأثير على المستقبل 
  

على الرغم من دعم المجتمع الدولي وتعزيز مشاركة المرأة في  تم تعقب التغييرات في المؤشر بمرور الوقت.
قد أدى و ، إال أن التحسن في وصول المرأة إلى البرلمان كان بطيئًا.كل صنع القرار السياسي لعدة عقودهيا

تتمتع  ير سياسية خاصة لزيادة حصص النساء في المقاعد البرلمانية في العديد من البلدان.ذلك إلى تطبيق تداب



البلدان التي اعتمدت تدابير خاصة بتمثيل أكبر للمرأة في البرلمان بشكل عام من البلدان التي ال توجد فيها 
 تدابير خاصة.

 
 المفاهيم:

عضاء األ يفوزعادة ما  والمعروفة أيًضا بعدد أعضاء البرلمان.، الواليات البرلمانيةاعد إلى عدد تشير المق
يمكن شغل المقاعد أيًضا بالترشيح والتعيين واالنتخاب غير المباشر وتناوب  في االنتخابات البرلمانية العامة.
 األعضاء واالنتخابات الفرعية.

  
 التعليقات والقيود:

 تم  ،65١2فبراير شباط/  ١ اعتبارا من مانات.يختلف عدد البلدان المشمولة بتعليق أو حل البرل
 دولة. 39 تضمين

  قد تكون هناك صعوبات في الحصول على معلومات حول نتائج االنتخابات الفرعية واالستبداالت
 استثنائية يصعب تتبعها. فغالباً ما ال يتم اإلعالن مثالً هذه التغييرات هي أحداث  بسبب الوفاة أو االستقالة.

 ، على المستوى الدولي كما هي الحال في االنتخابات العامة.ات الفرعيةعن االنتخاب
 لى موقع عتتوفر المعلومات  البيانات أعداد ونسب النساء في المجالس العليا بالبرلمان. تستثني

 .http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm الرابط التالي: االتحاد البرلماني الدولي على 
  ع بشكل عام تض، فهي بشكل ملحوظ في أعمالها وإجراءاتها الداخلية، ومع ذلكتتباين البرلمانات

ار مة المرأة في صنع القرما يتعلق بقياس مساه في وتشرف على الحكومة وتمثل الناخبين. التشريعات
 ، قد ال يكون هذا المؤشر كافياً ألن بعض النساء قد يواجهن عقبات في تنفيذ والياتهن البرلمانيةالسياسي

 بشكل كامل وفعال.
  

 منهجيةال

  
 ساب:تحطريقة اال

تستمد نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمان الوطني من خالل قسمة إجمالي عدد المقاعد التي تشغلها 
 النساء على إجمالي عدد المقاعد في البرلمان.

  
 حصاءات.ال يوجد ترجيح أو تطبيع لإل

  
 تفصيل:ال

حادية أو أ، ونوع الهيئة التشريعية )لمنطقة الجغرافية وشبه اإلقليميةلتحليله حسب ايمكن تصنيف المؤشر 
 (أو غير مباشرة، أو بالتعيين، عبر انتخابات مباشرة، وطريقة شغل المقاعد )عادية، برلمانية أو رئاسية(
 واستخدام التدابير الخاصة.

  
 :معالجة القيم الناقصة

 .ال توجد تعديالت للقيم الناقصة
  

 :مصادر التفاوت



تم اعتبار ال ي ،على الرغم من ذلك، بالنسبة للمقارنات الدولية ال يتم ضبط البيانات من أجل المقارنة الدولية.
 مجلس النواب عند حساب المؤشر. البرلمانات األحادية أو  سوى

  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال

 البرلمانات.البيانات المستخدمة هي إحصاءات رسمية وردت من 
  
  

 جمع:العملية 
كما تنقل  يتم توفير البيانات من قبل البرلمانات الوطنية وتحديثها بعد االنتخابات أو التجديد البرلماني.

البرلمانات الوطنية بياناتها إلى االتحاد البرلماني الدولي مرة واحدة على األقل في السنة وعندما تتغير األرقام 
برلمانات أعضاء االتحاد البرلماني الدولي معلومات عن التغييرات والتحديثات ألمانة االتحاد تقدم  بشكل كبير.

، يتم إرسال استبيان إلى البرلمانات لطلب أحدث البيانات تمديد بعد كل انتخابات عامة أو البرلماني الدولي.
، مثل من هيئة إدارة وماتم طرق أخرى للحصول على المعل، يتم استخدافي حال عدم االستجابة المتاحة.

ضافية يتم فحص المعلومات اإل االنتخابات أو المواقع اإللكترونية البرلمانية أو عمليات البحث على اإلنترنت.
 التي يتم جمعها من مصادر أخرى بانتظام مع البرلمان.

  

 توافر البيانات

  
 وصف:ال

وبالتالي  ،لتي يوجد بها هيئة تشريعية وطنيةالبلدان اتتوفر المعلومات في جميع  دولة. ١39تتوفر البيانات ل
 ال تشمل البرلمانات التي تم حلها أو تعليقها لفترة غير محددة.

  
 السالسل الزمنية:

 ؛ير بمرور الوقت على النحو التالي، فإن استخراج البيانات قد تغلموقع االتحاد البرلماني الدولي وفقًا
 فبراير شباط/ ١ابتداًء من                                            اآلن حتى- 65١9
 شباط/ فبراير ٥ابتداًء من                                                          ١333
 شباط/ فبراير 4ابتداًء من                                                          6556
 كانون الثاني/ يناير  9١ابتداًء من                65١6 - 6553،  6552 - 655٥،  6559
 كانون الثاني/ يناير 95ابتداًء من                                                6554،  655١
 كانون الثاني/ يناير 63ابتداًء من                                                           6552
 كانون الثاني/ يناير 6٥ابتداًء من                                                6555،  ١332
 كانون الثاني/ يناير ١ابتداًء من                                                          ١332

 غير معروف                                               ١332قبل عام 
  

 نيالجدول الزم

  



 جمع البيانات:
 على أساس شهري، حتى اليوم األخير من الشهر. يتم تحديث البيانات

  
 إصدار البيانات:

 على أساس شهري، حتى اليوم األخير من الشهر. يتم تحديث البيانات
  

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
 (IPUالبرلمانات األعضاء في االتحاد البرلماني الدولي )

  

 المجّمعة للبياناتالجهات 

  
 (IPUاالتحاد البرلماني الدولي )

  

 المراجع

 :دليل المصادر الموّحدة
arc.htm-e/classif-http://www.ipu.org/wmn 

e/classif.htm-http://www.ipu.org/wmn 
  

 المراجع:
 المساواة في السياسة: دراسة استقصائية عن النساء والرجال في (.6552االتحاد البرلماني الدولي )

 على الرابط التالي: متاح جنيف. البرلمانات.
                                        http://www.ipu.org/english/surveys.htm#equality08  

 
 على الرابط التالي: متاح  هل البرلمان مفتوح أمام النساء؟ (.65١5االتحاد البرلماني الدولي )

 e.pdf-http://www.ipu.org/PDF/publications/wmn09 
 

لمية للممارسات مراجعة عا البرلمانات الحساسة للنوع االجتماعي. (.65١١االتحاد البرلماني الدولي )
 على الرابط التالي: متاح الجيدة.

                                              http://www.ipu.org/pdf/publications/gsp11-e.pdf 
 

على الرابط متاح  نيويورك. .6552/6553تقدم نساء العالم  (.6553) للمرأة صندوق األمم المتحدة اإلنمائي
 التالي:

                                                                            http://www.unifem.org/progress/2008  
 

 متاح على الرابط التالي:  نيويورك. .65١6-65١١تقدم نساء العالم  (.65١١هيئة األمم المتحدة للمرأة )
                           http://progress.unwomen.org/pdfs/EN-Report-Progress.pdf 

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ipu.org/wmn-e/classif-arc.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ipu.org/english/surveys.htm%23equality08#equality08
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ipu.org/english/surveys.htm%23equality08#equality08
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ipu.org/PDF/publications/wmn09-e.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ipu.org/pdf/publications/gsp11-e.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ipu.org/pdf/publications/gsp11-e.pdf
http://www.unifem.org/progress/2008
http://www.unifem.org/progress/2008
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://progress.unwomen.org/pdfs/EN-Report-Progress.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://progress.unwomen.org/pdfs/EN-Report-Progress.pdf


 المؤشرات ذات الصلة

  
  

 


