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(   ب)5.5.1تعريف المؤشر

الحكم المحلىهيئات التي تشغلها النساء في الوظائفنسبة 

/ ات التشريعية يتم التعبير عنها كنسبة مئوية من المناصب المنتخبة التي تشغلها النساء في الهيئ▪

.التداولية للحكومة المحلية

ي تحدد يشمل المؤشر جميع مستويات الحكومة المحلية ، توافقا مع األطر القانونية الوطنية الت▪

.الحكومة المحلية

: تعريف الحكومة المحلية 
والمحلية والوالئيةالذي يميز بين الحكومة المركزية 2008نظام الحسابات القومية لعام ▪

ريعية اإلدارية، أنها هيئات السلطة التشوتعرف حسب مختلف مستويات الحكومة المحلية السياسية ▪

:تنقسمووالتنفيذية والمالية، 

رار، بما في ذلك ، مثل مجلس تنتخب عادة باالقتراع العام، تتمتع بسلطة اتخاذ القتداولية منتخبةهيئة 1)

القدرة على إصدار قوانين داخلية؛

.هيئة تنفيذية، تنتخب أو تعين أو ترشح2)

ات وليس لديهم صالحي. واإلدارة العامة والخدمات العامة على الصعيد المحلي. موظفو اإلدارة العامةأما ▪

.هذا التعريفيشملهم الفتشريعية أو تنفيذية 
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(ب)5.5.1المؤشركيفية احتساب 

عدد المقاعد التي تشغلها النساء 

__________________________________________

العدد اإلجمالي للمقاعد التي يشغلها النساء والرجال
100 X

الهيئاتفيتخبةالمنبالوظائفالمتعلقةالبياناتتفصيليجب:التصنيف▪

حسابمنللتمكنالجنسحسبالمحليةللحكوماتالتداولية/التشريعية

.المؤشر

SDGلتقاريرإضافيتقسيمأيمطلوبغير▪
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(1تابع( )ب)5.5.1المؤشركيفية احتساب 

مجالسفياألعضاءالنساءتمثيلية▪

(%)الجماعات

االتالعممجالسفياألعضاءالنساءتمثيلية▪

(%)واألقاليم

تالجهامجالسفياألعضاءالنساءتمثيلية▪

(%)

6513
____

3066

3

100 X21,2 

المجموع الرجال النساء توزيع أعضاء 

الجماعات 

الترابية

30663 24150 6513 مجالس

الجماعات

1363 1306 57 العماالتمجالس

واألقاليم

678 423 255 مجالس الجهات

57
____

1363
100 X4,2

255
____

678
100 X37,6
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( 2تابع( )ب)5.5.1المؤشركيفية احتساب 

مجالسفيالرئيساتالنساءتمثيلية▪

(%)الجماعات

السمجفيالرئيساتالنساءتمثيلية▪

(%)واألقاليمالعماالت

17
____

1503
100 X1,1

المجموع الرجال النساء توزيع رؤساء

الجماعات 

الترابية

1503 1486 17 مجالس

الجماعات

75 74 1 العماالتمجالس

واألقاليم

12 12 - مجالس الجهات

1
____

75
100 X1,3
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( 3تابع( )ب)5.5.1المؤشركيفية احتساب 

فيالرؤساءنائباتالنساءتمثيلية▪

(%)الجماعاتمجالس

يفالرؤساءنائباتالنساءتمثيلية▪

(%)واألقاليمالعماالتمجالس

سمجالفيالرؤساءنائباتالنساءتمثيلية▪

(%)الجهات

1629
____

7001
100 X23,3

المجموع الرجال النساء توزيع نواب 

رؤساء 

الجماعات 

الترابية

7001 5372 1629 مجالس

الجماعات

222 212 10 العماالتمجالس

واألقاليم

92 64 28 مجالس الجهات

10
____

212
100 X4,5

28
____

92
100 X30,4
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2015-تمثيلية النساء في مجالس الجهات

(423 ) 

62%

(255) 

38%

أعضاء مجالس الجهات

12

100%

مجالس الجهاترؤساء

رجال

نساء

(64)

70%

(28)

30%

مجالس الجهاتنواب رؤساء
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