
 ن كل النساء والفتياتتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكي :٥الهدف 

كفالة المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وفرصها المتساوية مع الرجل في شغل المناصب القيادية : ٥-٥الغاية 
 يات صنع القرار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامةعلى جميع مستو

 البرلمانات الوطنية، و )ب( الحكومات المحلية نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في )أ( :١-٥-٥المؤشر 
 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة/ المنظمات:

 (IPUاالتحاد البرلماني الدولي )

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

من سنة التقرير، شباط/فبراير  1 ت الوطنية، حتىنسبة المقاعد التي تشغلها النساء في )أ( البرلماناتُقاس حالياً 

ية، ويعبّر الوطن للبرلماناتاألدنى األحادية أو المجالس  السمجال فياألعضاء النساء المقاعد التي تشغلها  عددب

 .مئوية من كافة المقاعد المشغولة عنها كنسبة

ي ذات نظام تشريع أو )مؤلفة من مجلسين( ثنائيذات نظام تشريعي إن البرلمانات الوطنية يمكن أن تكون 

األحادي النظام التشريعي  ذاتالبرلمانات  األحادي من المجلسالمؤشر  ذاهيغطي  .)مؤلفة من مجلس( أحادي

ت الثنائية في البرلمانا األعلى المجلس يغطيوال . النظام التشريعي الثنائي ذاتمن البرلمانات  األدنى والمجلس

مقاعدهم في االنتخابات النيابية العامة. ويمكن أن تُشغر المقاعد أيضاً  المجلس. وعادةً ما يكتسب االعضاء

 .ةات الفرعينتيجة التسمية والتعيين واالنتخابات غير المباشرة وتعاقب األعضاء ونتيجة االنتخاب

 أو عدد أعضاء البرلمان. يةالبرلمان الوالياتتشير المقاعد إلى عدد 

 األساس المنطقي:

درجة حصول النساء على حقوق متساوية من ناحية صنع القرارات النيابية. وتُعّد مشاركة يقيس المؤّشر 

 المرأة في البرلمانات من المظاهر األساسية لفرص النساء في الحياة السياسية والعامة وبالتالي هو مرتبط

 في المائة. 05يشير إلى قيمة مؤشر تبلغ  األدنى المجالسبتمكين المرأة. فتساوي عدد الرجال والنساء في 

ضع وجديدة في االجندة السياسية، وبالضوء على مسائل  بإلقاءويسمح الحضور القوي للمرأة في البرلمان 

أولويات جديدة من خالل اعتماد سياسات وقوانين جديدة وتطبيقها. وإدماج مصالح النساء هو أمر ضروري 

لفة يد. كما يسمح البرلمان التمثيلي للتجارب المختللديمقراطية والتساوي بين الجنَسين ويساهم في الحكم الج

 سياسي واالقتصادي.على مستقبل المجتمعات االجتماعي والللنساء والرجال أن تؤثّر 

 زال ما تم تعقّب التغييرات الحاصلة في هذا المؤشر على مر الزمن. وبالرغم من أن المجتمع الدولي لطالما

بات صنع القرارات السياسية للعديد من العقود، إال أن تحقيق التحّسن في عّزز مشاركة المرأة في تركييدعم وي

بطيئاً. مما أدى إلى إدخال تدابير سياسية خاصة لزيادة حصة النساء وصول النساء إلى المقاعد البرلمانية كان 



دة تمثيالً أكبر لها في العا ،في المقاعد البرلمانية في العديد من البلدان. وتلك البلدان التي اعتمدت تدابير خاصة

 خاصة.ن تمثيل المرأة في البلدان التي لم تتخذ تدابير للمرأة في البرلمان ع

 المفاهيم:

ير المقاعد إلى عدد المكلفين النيابيين، وتُعرف أيضاً بعدد أعضاء البرلمان. يتم في العادة كسب المقاعد في تش

ً من خالل التسميات والتعيين واالنتخابات غير المباشرة  نتخابات النيابية. كما يمكن إشغالاال المقاعد أيضأ

 .ات الفرعيةومداورة االعضاء وباالنتخاب

 ود:التعليقات والقي

 6512شباط/فبراير  1ذ مع تعليق أو حل المجلس النيابي. ومن لتي تتم تغطيتهايختلف عدد البلدان ا ،

 .اً بلد 191تم ادماج 

  قد يكون هناك مشاكل في الحصول على المعلومات والتغييرات الخاصة باالنتخابات الفرعية جراء

يكون أكثر صعوبة للتعقّب. الوفاة أو االستقالة. وهذه التغييرات هي أحداث مخصصة مما 

ً كما هي حال االنتخابات  فاالنتخابات الفرعية على سبيل المثال هي في الغالب غير معلنة دوليا

 العامة.

  تتوفر  .مجالس البرلمانية األعلىلنساء الموجودات في العدد والنسبة المئوية لالتستثني البيانات

-http://www.ipu.org/wmnالبيانات على الموقع االلكتروني لالتحاد البرلماني الدولي التالي: 

e/classif.htm 

  أعمالها الداخلية واجراءاتها، إال أنها بشكل عام تشّرع وتتخطى تتغير البرلمانات بشكل ملحوظ في

كفي السياسية، قد ال ي ي صنع القراراتس مساهمة المرأة فالحكومة وتمثّل المنتخبين. ومن ناحية قيا

هذا المؤشر ألن بعض النساء قد يواجهن العقبات خالل تحملهن لألعباء البرلمانية بشكل كامل أو 

 تام.

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

يتم اشتقاق نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية من خالل قسمة مجموع عدد المقاعد التي 

 شغلها النساء على مجموع عدد المقاعد في البرلمان.ت

 .لإلحصاءات تطبيع أو ترجيحمن ما 

 :التفصيل

 المؤشر للتحليل بحسب المكان الجغرافي والمنطقة الفرعية، النوع التشريعي )األدنى، األعلى، يمكن تفصيل

برلماني أو رئاسي(، طريقة ملء المقاعد )المنتخبين بشكل مباشر أو غير مباشر أو المعيّنين( واستخدام 

 التدابير الخاصة.

 معالجة القيم الناقصة:

 للقيم الناقصة.ما من تعديالت 



 

 مصادر التفاوت:

بار سوى ، ال يتم اعتالدوليةقارنة الدولية. على الرغم من ذلك، بالنسبة للمقارنات عديل البيانات للمال يتم ت

 المؤشر. احتسابفي  أو المجالس األدنى ألحاديةالمجالس ا

 مصادر البيانات

 الوصف:

 .البيانات المستخدمة هي اإلحصاءات الرسمية الواردة من البرلمانات

  عملية الجمع:

. كما تنقل تجديد برلماني تقوم البرلمانات الوطنية بتأمين البيانات ويتم تحديثها بعد عملية انتخابية أو أي

شكل وعندما تتغير األرقام بت الوطنية بياناتها لالتحاد البرلماني الدولي مرة في السنة على األقل االبرلمان

يقوم أعضاء االتحاد البرلماني الدولي بتأمين المعلومات المتعلقة بالتغييرات والتحديثات إلى األمانة  ملحوظ،

تخابات عامة أو تجديد، يتم ايفاد استبيان إلى البرلمانات لطلب البيانات األحدث العامة لالتحاد. وبعد كل ان

مانية كالهيئة االنتخابية االدارية والمواقع االلكترونية البرلوسائل أخرى  ما لم تتم االستجابة، تُستخَدمالمتوفرة. و

مجموعة من المصادر األخرى مع أو البحث عبر االنترنت. كما يتم التحقق أيضأ بشكل دائم من المعلومات ال

 البرلمان.

 ر البياناتتواف

 الوصف:

 تشمل وبالتالي الوطني تواجد فيها مشّرع ر المعلومات لكافة البلدان التي يبلداً. كما تتوف 191تتوفر بيانات 

 البرلمانات التي تم حلّها أو تعليقها لفترة غير محددة.

 السالسل الزمنية:

 لالتحاد البرلماني الدولي تغيّر استخراج البيانات مع مرور الوقت على النحو التالي: وفقاً للموقع االلكتروني

 شباط/فبراير 1بدًء من    حتى وقتنا الحاضر: 6511

 شباط/ فبراير 0بدًء من      : 1999

 شباط/فبراير 4بدًء من       :6556

 كانون الثاني/ يناير 11بدًء من  :6559-6516، 6552 – 6550، 6551

 كانون الثاني/ يناير 15بدًء من      :6554، 6551

 كانون الثاني / يناير 69بدًء من       :6552

 كانون الثاني/ يناير 60بدًء من      :6555، 1992



 كانون الثاني/ يناير 1بدًء من       :1992

 غير معروف     :1992قبل 

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

 شهري، حتى آخر يوم من الشهر.يتم تحديث البيانات بشكل 

 البيانات: إصدار

 يتم تحديث البيانات بشكل شهري، حتى آخر يوم في الشهر.

 لبياناتالجهات المزّودة با

 في االتحاد البرلماني الدولي. البرلمانات العضوة

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

 .(IPU) االتحاد البرلمان الدولي

 المراجع

 دليل الموارد الموّحد:

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

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