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الهدف  :16التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة ،وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة ،وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة
وشاملة للجميع على جميع المستويات.

الغاية 16.7:كفالة اتخاذ الق اررات على نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات

مؤشر  :16.7.1نسبة الوظائف (حسب العمر ،والجنس ،واألشخاص ذوي اإلعاقة ،والفئات السكانية) في المؤسسات العامة (الوطنية والمحلية) ،بما في ذلك (أ) الهيئات التشريعية (الوطنية
ال ّ
والمحلية)؛ (ب) الخدمة العامة؛ و(ج) السلطة القضائية ،مقارنة بمستويات التوزيع على الصعيد الوطني.

مؤشر  ،16.7.1أال وهو الخدمة العامة.
مكون الفرعي (ب) من ال ّ
ترّكز هذه البيانات الوصفية على ال ّ

المعلومات المؤسسية
المنظمة الراعية:

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

المفاهيم والتعاريف
التعريف:

محددة في قطاع الخدمة العامة بحسب
مكون الفرعي قياس التمثيل النسبي لمجموعات ّ
مكون الفرعي (ب) من ال ّ
ّ
سكانية ّ
مؤشر  .16.7.1وُيقصد بهذا ال ّ
تركز هذه البيانات الوصفية فقط على ال ّ
المؤشر من نساء أو أشخاص من ذوي اإلعاقة أو من الشعوب
العمر ،والجنس ،والوضع من حيث اإلعاقة ،والفئة السكانية .وذلك بهدف تقييم ما إذا كانت نسبة تمثيل المجموعات المشمولة في
ّ
األصلية ،على سبيل المثال ال الحصر ،تتوافق مع نسبتها في المجتمع ككل.

ٍ
بشكل خاص التمثيل النسبي لمختلف المجموعات السكانية (النساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة والمجموعات السكانية ذات الصلة على الصعيد الوطني) في
مكون الفرعي
يقيس هذا ال ّ
محددة هي  )1(:المديرون )2( ،االختصاصيون )3( ،الفنيون ومساعدو االختصاصيين،
الوظائف البيروقراطية من قطاع الخدمة العامة ،على الصعيدين الوطني ودون الوطني ،وفي أربع فئات ّ
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ينصب التركيز أيضاً على أربع فئات من الوظائف ،هي  )1(:أفراد الشرطة )2( ،أفراد الهيئات
يختص بموظفي الخط األمامي في الخدمة العامة،
( )4الموظفون المكتبيون المساندون .وفي ما
ّ
ّ
المحددة للوظائف البيروقراطية).
التعليمية )3( ،العاملون في القطاع الصحي )4( ،موظفو االستقبال اإلداريون (مع تقسيم كل فئة إلى فئات فرعية باتّباع تصنيف المستويات األربعة
ّ
األساس المنطقي:

ُيمّثل

عادة
ً
الذي

إطار مناسباً لوضع السياسات والبرامج العامة وتنفيذها ،ومجاالً أساسياً لتفاعل المجتمعات مع حكوماتها .وفي معظم البلدان،
قطاع الخدمة العامة األساس الوطيد للحكومات .فهو يّوفر
اً
يشجع الهدف  16من أهداف التنمية المستدامة البلدان ،في إطار الغاية  ،7-16على ضمان التمثيل الحقيقي لألشخاص في القطاع
ما يش ّكل هذا القطاع بمفرده أهم قطاع للعمالة .و ّ
ُيعنى بخدمتهم "على المستويات كافة" ،بما في ذلك المناصب البيروقراطية على المستوى المركزي ل لو ازرات والمؤسسات الحكومية (من اإلدارة العليا إلى الموظفين المكتبيين المساندين)،

ظفو االستقبال).
وفي وظائف الخط األمامي حيث يتفاعل الموظفون مباشرًة مع المواطنين (بمن فيهم موظفو التعليم والصحة والشرطة ومو ّ

مؤشر  16.7.1على التمثيل النسبي في قطاع الخدمة العامة ،ويقيس حجم تمثيل الفئات والمجموعات السكانية المختلفة في الوظائف العامة ٍ
لبلد ما .وُيعنى التمثيل النسبي (المعروف
يتمحور ال ّ
أيضاً باسم "التمثيل الوصفي") بالتعبير عن المجموعات االجتماعية والسكانية الوطنية المختلفة من خال ل تركيبة الوظائف الحكومية العامة .يقوم هذا المفهوم على فرضية أن انعكاس التنوع
االجتماعي ٍ
ألمة ما في مؤسساتها الحكومية العامة ،من شأنه أن ُيضفي شرعي ًة أكبر على هذه المؤسسات ،إذ ينظر المواطنون إلى الموظفين الحكوميين كأشخاص يشبهونهم ،من حيث الجنس
تبين أن اعتماد التمثيل النسبي في القطاع الحكومي
والعمر والفئات السكانية ذات الصلة وطنياً (مثل المجموعات اإلثنية أو اللغوية أو األصلية أو غيرها) ،والوضع من حيث اإلعاقة .كما ّ
فعادة ما يرى المواطنون في التمثيل النسبي آلية أكثر شموالً لوضع السياسات ،واتخاذ ق اررات أكثر صوابية وإنصافاً في مجال السياسة
العام يرتبط ارتباطاً مباش اًر بتعزير الثقة بهذا القطاع.
ً
الحد من التأثير غير المشروع للمصالح الخاصة على عملية صنع القرار.1
العامة ،و ّ

المفاهيم:

OECD (2017), Trust and Public Policy: How Better Governance Can Help Rebuild Public Trust
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•

تعرف مفاهيم
يستند هذا المؤ ّشر على مفاهيم ومصطلحات مختلفة
ّ
ومستمدة من من المعايير والتصنيفات اإلحصائية الدولية واألطر المعيارية:الوحدات المؤسسية المشمولة :ا ّ
"قطاع الحكومة العامة" و"التوظيف الحكومي ا العام " 2،الوارد في نظام الحسابات القومية لعام  2008لكن مع بعض التعديالت الطفيفة ،3نطاق الوحدات المؤسسية المشمولة في
المؤشر  .يشمل التوظيف الحكومي العام كافة الوحدات المؤسسية في الحكومات المركزية والوالية المحلية ،وكافة المؤسسات غير الهادفة للربح والتي يتم السيطرة عليها من قبل
هذا
ّ
الوحدات الحكومية؛

•

ال يشمل التوظيف الحكومي العام وحدات الحكومات المحلية ،ووظائف السلك العسكري وصناديق الضمان االجتماعي ،ووظائف الشركات العامة أو أشباه الشركات التي تملكها

وتسيطر عليها الوحدات الحكومية.

المستويات اإلدارية
•

المؤشر ،تشمل الوظائف الحكومية العامة ،أو" وظائف الخدمة العامة" ،كافة الوظائف في مستويين الحكومة المركزية ودون المركزية .وينبغي التمييز
كما ُذكر أعاله ،وألغراض هذا
ّ

•

وبالتالي ،تُجمع بيانات الوظائف الحكومية العامة على مستويين:
 oوظائف الحكومة المركزية؛ و

بينها وبين "العمل في الخدمة المدنية" الذي يخضع لوضع قانوني مختلف ،وغالباً ما يقتصر على مستوى الحكومة المركزية.

وظائف في "وحدات حكومة الوالية" ،التي وصفها نظام الحسابات القومية لعام  2008بأنها "وحدات مؤسسية تمتد سلطتها المالية والتشريعية والتنفيذية على مستوى والية واحدة فقط حيث تقسم
ومتنوعة تختلف من بلد إلى آخر .في بعض البالد ،وخصوصاً الصغيرة ،قد ال توجد الواليات الفردية او وحكومات الواليات.
البلد إلى مجموعة من الواليات .وتوصف كلمة والية بألفاظ مختلفة
ّ
ف البلدان الكبرى ،وخصوصاً تلك التي لها دستور اتحادي ،فإنه يتم تخويل بعض السلطات والمسؤوليات إلى حكومات الواليات".
ولكن ّ

عت بها منظمة العمل الدولية ( ، )ILOوالت تشمل العمالة ىف ر
 2تجدر اإلشارة إىل أن البيانات المتعلقة بالوظائف الحكومية العامة تختلف عن تلك المتعلقة بوظائف القطاع العام الت ُت ى
الشكات العامة ( المستبعدة هنا)
ي
ي
ي
3

ً
ى
ي الحكوم ى
يشمل تعريف نظام الحسابات القومية للحكومة العامة األنواع التالية من الموظف ى
والعسكريي،
االجتماع،
يي :وحدات الحكومة المحلية (انظر أيضا الحاشية التالية لمزيد من التفاصيل) ،وصناديق الضمان
ي
ر
المؤش
وقد تم استبعاد هذه الوظائف ألغراض هذا
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الفئات الوظيفية في قطاع الخدمة العامة
•
•
•

تدعو الغاية  16.7من أهداف التنمية المستدامة إلى كفالة اتخاذ الق اررات على نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات .وعليه ،ينبغي

ٍ
مؤشر (16.7.1ب).
اإلبالغ
بشكل منفصل عن مختلف مستويات صنع القرار التي يشملها ال ّ
منسقة من الفئات المهنية
في غياب تعريف دولي ّ
موحد لـ"وظائف" الخدمة العامة ،تعتمد معظم البلدان تصنيفاً وطنياً خاصاً بها لهذه الوظائف .وبالتالي ،تبرز الحاجة وضع مجموعة ّ
مؤشر.
في مجال الخدمة العامة لضمان إمكانية مقارنة البيانات المبّلغ عنها لهذا ال ّ
الموحد للمهن هو أداة لتنظيم فئات الوظائف
الموحد للمهن ( )ISCO-08لتحديد  8فئات مهنية "أساسية" في هذا المجال .والتصنيف الدولي
لهذه الغاية ،استُخدم التصنيف الدولي
ّ
ّ
ٍ
ويعتمد هذا التصنيف في سائر أنحاء العالم كأساس للعديد من التصنيفات ومعايير العمل الخاصة
في مجموعات ّ
محددة وفقا للمهام والواجبات المهام التي يضطلع بها شاغل الوظيفةُ .
بالمهن على الصعيد الوطني.

•

يؤديها ،أو ُيفترض أن يؤديها شخص واحد ،سواء لحساب صاحب عمل أو لحسابه الخاص".
وبحسب هذا التصنيفٌ ،يقصد بمصطلح العمل "مجموعة من المهام والواجبات التي ّ
الموحد للمهن مفهوم المهنة على أنها "مجموعة من األعمال
عرف التصنيف الدولي
ويشير مصطلح المهنة إلى نوع العمل الذي ّ
ّ
يؤديه الشخص في إطار العمل .وبشكل أكثر تحديداًُ ،ي ّ
ُ

•

الموحد للمهن لعام .2008
مؤشر  )b(16.7.1انسجاماً تاماً مع التصنيف الدولي
وتنسجم الفئات المهنية الثمانية التي يرّكز عليها ال ّ
ّ
تتكرر في كل حكومة ،أال
 oوعلى مستوى الحكومة المركزية/االتحادية/الوطنية ودون المركزية ،يمكن التمييز بين أربع فئات واسعة من الوظائف البيروقراطية التي عا ً
دة ما ّ
المشرعون وكبار الموظفين والمديرون (المجموعة الرئيسية  ،)1واالختصاصيون (المجموعة الرئيسية  ،)2والفنيون ومساعدو االختصاصيين (المجموعة الرئيسية ،)3
وهي:
ّ

التي تتميز مهامها وواجباتها الرئيسية بدرجة عالية من التشابه".

والموظفون المكتبيون المساندون (المجموعة الرئيسية .)4

ينصب التركيز بوجه خاص على أربع فئات من الوظائف :أفراد الشرطة ،وأفراد الهيئة التعليمية ،والعاملون في القطاع الصحي ،وموظفو مكاتب
 oو"لعاملي الخط األمامي"،
ّ
الحيز الكبير الذي تشغله هذه الوظائف في مجال الخدمة
االستقبال .ال تُ ّ
عد قائمة وظائف الخط األمامي هذه قائمة شاملة .لكن ُيعزى اختيار الفئات األربع المذكورة فيها إلى ّ
العامة ،والتفاعل المباشر والمتكرر الذي تتيحه بين هؤالء الموظفين .العموميين والمواطنين وفي إط ار كل فئة من هذه الفئات األربع من "عاملي الخط األمامي" ،ينبغي

(أي المديرون واالختصاصيون ،والفنيون ومساعدو
تصنيف الوظائف البيروقراطية بحسب المستويات األربعة نفسها
ّ
المحددة لوظائف الحكومة المركزية ودون المركزية ّ
االختصاصيين ،والموظفون المكتبيون المساندون).
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•
•

بسُب ٍل منها تحسين فهم احتياجات المجتمع المحّلي وتعزيز الحوار االجتماعي
ويحظى التمثيل
ّ
المتنوع في وظائف الخط األمامي بدور هام في النهوض بجودة الخدمات العامةُ ،
والتواصل مع السكان على نطاق واسع.4

الموحد للمهن لعام  2008في لوظائف الخدمة العامة
المحددة وفقاً للتصنيف الدولي
محددة لتوجيه االنتقال من التصنيفات الوطنية إلى الفئات المهنية القائمة
ّ
وترد أدناه قائمة بمعايير ّ
ّ
مؤشر.
المشمولة في هذا ال ّ

وللحد من أوجه التباين بين
الوظائف القائمة على وظائف التعيين أو االنتخاب :وعلى وجه الخصوص ،يلزم تمييز الفئة المهنية األولى " -المديرون" بوضوح لضمان تقديم تقارير متّسقة.
ّ
تعينهم (أو تنتخبها) الحكومة أو رئيس الحكومة ،والموظفين العموميين الدائمين الذين
البلدان في طريقة نقل التصنيف الوطني بشأن هذه الفئة ،من األهمية بمكان التمييز بين "المديرين" التي ّ

عينون على أساس الجدارة واألقدمية.
ُي ّ

حالة اإلعاقة :تُشجَّع البلدان على إنتاج بيانات عن اإلعاقة تقوم على اإلبالغ الذاتي ،وذلك باستخدام مجموعة األسئلة القصيرة المتعّلقة باإلعاقة التي وضعها فريق واشنطن.

التعليقات والقيود:

قياس حجم التمثيل
•

محددة ،مثل النساء والشباب واألقّليات ،وليس غيرها ،من قبيل
واجه مفهوم التمثيل "الوصفي" أو "النسبي" اعتراضات شتى .أوالً ،غالباً ما تُطرح إشكالية تركيز االهتمام على فئات ّ
الفقراء ،والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ،والجماعات "اإلثنية" التي قد ال ُيعترف بها رسمياً .ثانياًَ ،يطرح التمثيل النسبي تحدياً خاصاً في البلدان

التعددية في
التي ّ
يتعدى بعضها أحياناً نسبة  1في المائة من مجموع السكان .وعليه ،فإن التعبير الدقيق عن هذه ّ
يشكل نسيجها السكاني مزيجاً متنوعاً من مجموعات كثيرة ،قد ال ّ
حد ذاته .لكن
تركيبة القطاع الحكومي العام ،قد يكون غير مجدي ،ال بل مستحيل .ثالثاً ،يحمل التمثيل الوصفي أو النسبي في طياته خطر
التحول في نهاية المطاف إلى غاية في ّ
ّ
تتلخص بتوظيف العدد المناسب من الموظفين العموميين لتمثيل المجموعات المختلفة من األقّليات ،بل ينبغي تعيين موظفين عموميين وفقاً لقدرتهم على التعبير
فعالية هذا التمثيل ال ّ
عن شواغل األقليات التي يمثلوها ،وكفالة الفرص المتاحة لهم ،على قدم المساواة مع لآلخرين ،في التأثير على صياغة السياسات وتنفيذها .في المقابل ،إن غياب أو نقص تمثيل

مؤشر مقلق على أن احتياجات هذه الفئات تحديداً ال تجد آذاناً صاغية.
المرأة أو الشباب أو األقليات في قطاع الخدمة العامةّ ،
.OECD (2009), Fostering diversity in the Public Service, Public Governance and Territorial Directorate – Network on Public Employment and Management 4
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•

•

إن وضع شاغلي وظائف الخدمة العامة ،من حيث العمر ونوع الجنس وحالة اإلعاقة والمجموعة السكانية ،وعلى مختلف مستويات صنع القرار ،يحمل داللة رمزية على آلية تقاسم
معينة ،فهذا ال يعني أنه/أنها سيسعى حكماً إلى تسليط الضوء على
السلطة داخل المؤسسة .لكن ،إذا ما كان المدير شاباً (أو كبير في السن) ،أو امرأة (أو رجل) ،أو من أقّلية ّ
تهم المجموعة االجتماعية أو السكانية التي ُيمّثلها/تُمّثلها.
القضايا التي ّ

تتبع أعمار الموظفين العموميين قد اًر من تمثيل الشباب في الخدمة العامة .غير أن معظم الو ازرات والوكاالت التي يشملها قطاع الخدمة العامة في سائر أنحاء العالم ،ترى في
يتيح ّ
يحد ذلك من إمكانية تقّلد الفئات العمرية
المناصب القيادية ،مثل تلك التي تندرج في فئة "المديرين" ،وظائف عليا تتطلب خبرة كبيرة ،وتُمنح على أساس األقدمية .بطبيعة الحالّ ،
األصغر سناً لهذه الوظائف القيادية .وعليه ،ينبغي تقديم رؤى أكثر مالئمة لتصنيف الوظائف التي تندرج في فئة "المديرين" على أساس نوع الجنس ،أو حالة اإلعاقة ،أو الفئة

السكانية.
•

المؤشر
أخي اًر ،تتّبع الح كومات أساليب مختلفة لتقديم الخدمات العامة ،ومنها عبر مجموعة من الشراكات مع القطاع الخاص أو القطاعات التي ال تستهدف الربح .وال يراعي
ّ
(16.7.1ب) التركيبة الوظيفية للكيانات األخرى التي تتعاقد معها الحكومة لتقديم الخدمات العامة .وفي حين أن أغلب العاملين في تقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليم والطوارئ

عدة ُي َوظفون مباشرًة من قبل الحكومة ،تقوم حكومات بلدان أخرى بترتيبات بين القطاعين العام والخاص لتقديم الخدمات .وهذا يعني أن العديد من هؤالء المهنيين ُي َوظفون
في بلدان ّ
المقدمة عبر المصادر الخارجية التي تستعين بها الحكومة ،فقد ال يعطي
من قبل منظمات غير مملوكة للدولة أو متعاقدين خاصين .وبما أن هذا
ّ
المؤشر ال يشمل الخدمات العامة ّ
المؤشر
المقدمة لهذا
ّ
مقدمي الخدمات العامة ،بمعزل عن الجهة المسؤولة عن توظيفهم .ويمكن إيضاح هذا الجانب عبر استكمال بيانات الخدمة العامة ّ
صورة وافية عن هذه الفئة من ّ
ببيانات عن حجم العمالة الحكومية العامة ،كنسبة مئوية من مجموع العمالة .في هذه الحالة ،تشير نسبة صغيرة من الوظائف الحكومية العامة إلى أن القطاع الخاص يدير جزء كبير

المؤشر.
عملية توفير الخدمات العامة ،وبذلك تُستبعد هذه الحصة من قياس
ّ

نقل التصنيفات الوطنية لوظائف الخدمة العامة إلى الفئات المهنية القائمة على التصنيف الدولي الموحّد للمهن لعام 2008
•

•

المؤشر ،بما يكفي لتغطية التنوع الكبير بين التصنيفات الوطنية .عند
الموحد للمهن لعام  2008والمقترحة لهذا
ُيفترض توسيع نطاق الفئات المهنية القائمة على التصنيف الدولي
ّ
ّ
يتوجب على البلدان احترام المعايير المدرجة لكل فئة مهنية واإلشارات
االنتقال من التصنيف الوطني إلى الفئات المهنية القائمة على التصنيف الدولي
الموحد للتصنيف لعام ّ ،2008
ّ

أي اختالف عند اإلبالغ.
المقدمة بشأن الرموز
ّ
ّ
المحددة ،مع اإلشارة إلى ّ
وللحد من أوجه التباين بين البلدان في طريقة نقل التصنيف الوطني بشأن
وعلى وجه الخصوص ،يلزم تمييز الفئة المهنية األولى " -المديرون" بوضوح لضمان تقديم تقارير متّسقة.
ّ
عينون على أساس الجدارة واألقدمية.
تعينهم (أو تنتخبها) الحكومة أو رئيس الحكومة ،والموظفين العموميين الدائمين الذين ُي ّ
هذه الفئة ،من األهمية بمكان التمييز بين "المديرين" التي ّ
6

آخر تحديث 27 :كانون األول/ديسمبر 2017

•
•
•

المؤشر حص اًر في وظائف "المديرين" التي يشغلها موظفون عامون دائمون على أساس الجدارة واألقدمية.
تنظر منهجية هذا
ّ
تتغير من
هذا تمييز هام تترتب عليه آثار هامة بالنسبة لإلبالغ .فعلى سبيل المثال ،تعيين عدد أكبر من النساء (أو عدد أكبر من أفراد فئة سكانية محرومة) في مناصب قيادية ّ
خالل االنتخابات يختلف اختالفاً جوهرياً عن ترقية النساء (أو فئة سكانية محرومة) عبر المراتب وصوالً إلى المناصب اإلدارية العليا.

تقرر إدراج الوظائف القائمة على التعيين فقط ،قد تبدو أكثر تمثيالً من
يتم التمييز بين الوظائف القائمة على التعيين والوظائف العمومية الدائمة ،فإن البلدان التي ّ
وبالتالي ،ما لم ّ
تلك التي تُبّلغ عن الموظفين العموميين الدائمين.

عد نسبة بسيطة من الموظفين
المعدل بدالً من النسبة :تجدر اإلشارة إلى أن طريقة االحتساب
األساس المنطقي الحتساب
ّ
المفصلة أدناه تفضي إلى معدالت ال إلى نسب بسيطة تُ ّ
ّ
عد تمثيالً زائداً للشباب في البلد ألف ،حيث
العموميين "الشباب" غير قابلة للمقارنة دولياً .على سبيل المثال ،نسبة  32في المائة من الموظفين العموميين "الشباب" ( 34سنة أو أقل) قد تُ ّ

تش ّكل هذه الفئة العمرية  20في المائة فقط من مجموع المواطنين (فوق سن األهلية للحصول على وظيفة في الخدمة العامة) (النسبة  .)3 = 38/20 = 1.6لكن في البلد باء حيث تبلغ

عد نسبة  32في المائة من الموظفين العموميين "الشباب" تمثيالً
نسبة "الشباب" ( 34سنة أو أقلّ ،وما فوق سن األهلية لوظيفة في الخدمة العامة)  40في المائة من مجموع المواطنين ،تُ ّ
ناقصاً للشباب في البلد باء (النسبة = .)0.8 =32 / 40وفي هذا المثال ،فإن نسبة  32في المائة غير قابلة للمقارنة دولياً (فهي تعني التمثيل المفرط في بلد ما والتمثيل الناقص في بلد

آخر) ،ولكن النسبين  1.6و 0.8قابالن للمقارنة دولياً .وتُساعد هذه النسب في فهم ما إذا كانت نسبة  32في المائة من الموظفين العموميين الذين تبلغ أعمارهم  34سنة أو أقلّ قريبة
من التمثيل النسبي لهذه الفئة العمرية بين المواطنين أو أبعد ما يكون عن ذلك.

حساسية جمع البيانات المتعّلقة بحاالت اإلعاقة والفئات السكانية المم ّثلة في الخدمة العامة
•

•

عدة جاهدة على تقييد أو حظر تحديد الحالة اإلثنية أو الدينية
متغي ًار
حساسا يحمل أبعاداً سياسية .فعلى سبيل المثال ،تعمل بلدان ّ
معينة ،قد تُعتبر حالة الفئات السكانية ّ
في سياقات ّ
ً
كبير بين البلدان.
تشكل األقلية اختالًفا ًا
بهدف حماية الفئات الضعيفة من السكان أو منع النزاع بين األعراق .كما تختلف تعاريف الفئات التي ّ

يحدد
ينص مبدأ واضح من مبادئ حقوق اإلنسان على حق األفراد في تحديد ما إذا كانوا ينتمون إلى أقّلية أم ال .فمن من غير المناسب لقطاع الخدمة العامة (أو أي هيئة أخرى) أن ّ
معينة .لذلك ،ينبغي لنظم جمع البيانات اإلدارية في الخدمة العامة أن تسمح للموظفين العموميين باإلبالغ الذاتي عن انتمائهم
أو يفترض انتماء الموظفين الحكوميين إلى فئة سكانية ّ
إلى الفئات السكانية ذات الصلة على الصعيد الوطني.
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•

•

التحيز الضمني ضد اإلعاقة من شأنهم إضفاء القدر نفسه من الحساسية على عملية جمع البيانات عن هذه الخاصية في قطاع الخدمة العامة.
بالمثل ،فإن
التصورات التمييزية و ّ
ّ
ويعزى ذلك جزئياً إلى أن الموظفين العموميين ذوي اإلعاقة ،شأنهم شأن أي شخص آخر ،يتمتّعون بحق الخصوصية ،وبالتالي ليسوا ملزمين بالكشف عن أي إعاقة .وفي العديد من
ُ

الواليات ،تندرج المعلومات المرتبطة باإلعاقة تحت مظلة البيانات الصحية ،لذا فهي تبقى سرية وتُمنع هيئات الخدمة العامة من نشرها ،حتى على أساس ُم ْغفل الهوية.5
مع ذلك ،تُشجَّع البلدان على إنتاج بيانات عن اإلعاقة تقوم على اإلبالغ الذاتي ،وذلك باستخدام مجموعة األسئلة القصيرة المتعّلقة باإلعاقة التي وضعها فريق واشنطن .ومن األفضل
إجراء هذا االستبيان القصير مباشرة مع الموظفين العموميين ،ومن قبل جهة راعية محايدة ،مثل مكتب إحصائي وطني ،قادرة على تقديم تأكيدات كافية للمجيبين بشأن سرية هويتهم

وردودهم.

اإلطار المعياري:

المؤشر (16.7.1ب ) إلى تصنيف الوظائف بحسب العمر ،ونوع الجنس ،والفئات السكانية ذات الصلة على الصعيد الوطني ،والحالة من حيث اإلعاقة .وتتضمن الصكوك الدولية
يدعو
ّ
لحقوق اإلنسان التالية أحكاماً بشأن تعزيز فرص المشاركة األفراد والجماعات الذين يتمتّعون بالخصائص المذكورة أدناه:

تقر المادة  25من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحق المواطنين والفرص المتاحة للمشاركة في إدارة الشؤون العامة مباشرة
حق وفرصة المشاركة في إدارة الشؤون العامةّ :
سيما التمييز بسبب العنصر ،أو اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي السياسي أو غير السياسي ،أو األصل الوطني
أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية ،دونما تمييز من أي نوع ،وال ّ

أو االجتماعي ،أو الثروة ،أو المولد ،أو أي وضع آخر .كما يوضح التعليق العام رقم  25اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن إتاحة إمكانية االلتحاق بالخدمة العامة على قدم المساواة واستناداً

تدخل أو ضغوط سياسية
إلى معايير الجدارة العامة ،وإتاحة الوظائف الثابتة ،تحرر من يشغل منصباً في الخدمة العامة من أي ّ

نوع الجنس

تُرسي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام  1979األساس الالزم لتحقيق المساواة بين الجنسين ،بكفالة تكافؤ الفرص المتاحة للمرأة ،على قدم المساواة مع الرجل ،للمشاركة
في الحياة السياسية والعامة ،بما في ذلك الحق في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة ،وفي َشغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية (المادة
 .)7تتّخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز التاريخي ضد المرأة والعقبات التي تحول دون مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار (المادة  ،)8بما في ذلك التشريعات
See, for example, the EU General Data Protection Regulation (GDPR, 2016/679) which introduced a particularly broad definition of health data and a range of restrictions 5
.on processing it. GDPR took effect in all EU Member States in May 2018
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يقل عن
والتدابير الخاصة المؤقتة (المادة  .) 4كما يدعو إعالن ومنهاج عمل بيجين إلى كفالة وصول المرأة ،على قدم المساواة مع الرجل ،إلى وظائف الخدمة العامة ،وذلك بتحديد هدف ال ّ
 30في المائة من النساء في المناصب القيادية.

العمر

يحث قرار مجلس األمن رقم  2250الدول األعضاء على النظر في ُسُبل زيادة التمثيل الشامل للشباب على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات واآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية
ّ
التطرف العنيف.
لمنع نشوب النزاعات ،وحّلها ،ومكافحة
ّ

الحالة من حيث المجموعة السكانية

وينص إعالن بشأن حقوق األشخاص المنتمين إلى أقّليات قومية أو إثنية وإلى أقّليات دينية ولغوية ( )1992وإعالن حقوق الشعوب األصلية ( )2007على أن لألشخاص المنتمين إلى األقليات
ّ
والشعوب األصلية الحق في المشاركة في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للدولة.

حالة اإلعاقة

تدعو اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ( )2006الدول األطراف إلى كفالة مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة مشاركة فعالة وكاملة في الحياة السياسية والعامة على قدم
المساواة مع غيرهم .وبموجب المادة  31من االتفاقية ،تقوم الدول األطراف بجمع المعلومات المناسبة ،بما في ذلك البيانات اإلحصائية والبحثية المستخدمة لتنفيذ االتفاقية ،وتضطلع بمسؤولية

نشر هذه اإلحصاءات.

الموحد للمهن ISCO-
 تحويل التصنيفات الوطنية لوظائف الخدمة العامة إلى فئات مهنية قائمة على  ISCO-08للخدمة العامة :تهدف الفئات المهنية القائمة على التصنيف الدوليّ
 08المقترح أعاله لهذا المؤشر إلى تقديم إطار واسع بما يكفي ليشمل التنوع الكبير ل لتصنيفات الوطنية .عند نقل تصنيفاتها الوطنية ،على البلدان أن تحرص على االلتزام بالمعايير المدرجة
المحددة أدناه لتوجيه االنتقال من التصنيفات الوطنية إلى
محددة ،مع اإلشارة إلى أي اختالف عند اإلبالغ .يتم توفير قائمة بالمعايير
ّ
المقدمة إلى رموز ّ ISCO-08
لكل فئة مهنية والمراجع ّ
الموحد للمهن  ISCO-08والتي ُيعنى بها هذا المؤشر.
الفئات المهنية في الخدمة العامة المستندة إلى التصنيف الدولي
ّ
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الموحد للتصنيف لعام  2008للوظائف البيروقراطية في الخدمة العامة
الجدول  :1االنتقال من التصنيف الوطني إلى الفئات المهنية القائمة على التصنيف الدولي
ّ
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الجدول  :2االنتقال من التصنيف الوطني إلى الفئات المهنية القائمة على التصنيف الدولي الموحد للتصنيف لعام  2008للعاملين في الخدمة األمامية في الخدمة العامة
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المنهجية
طريقة االحتساب:
مؤشر ( 16.7.1ب) إلى مقارنة نسبة مختلف الفئات السكانية (حسب نوع الجنس والعمر واإلعاقة والفئات السكانية) الممّث لة في الخدمة العامة ،مقارنة بنسبة هذه الفئات نفسها من
ويهدف ال ّ
المواطنين.
•

مؤشر عبر الفئات المهنية الثماني القائمة على المعايير
مفصلة لكيفية اإلبالغ عن البيانات ،مرفقة باإلرشادات والتعاريف الالزمة لمساعدة البلدان في اإلبالغ عن هذا ال ّ
أ ّ
ُعدت استمارة ّ

•

صنفة بحسب حالة اإلعاقة والفئات السكانية ذات الصلة على الصعيد الوطني
التنبه إلى أن بيانات الموظفين العموميين الم ّ
تُشجَّع البلدان على اإلبالغ عن البيانات المتاحة لديها ،مع ّ
قد ال تتوّفر حالياً في العديد من الواليات القضائية .كما وتُشجَّع البلدان على بناء قدرات إضافية لتصنيف البيانات وفق هذه الفئات الديمغرافية.

أقل من  25عاماً،
الدولية للمحاسبة في مجال الخدمة العامة ،وعلى مستوى الحكومة الوطنية ودون الوطنية على السواء ،وعلى أساس نوع الجنس ،والفئات العمرية (الفئات العمريةّ :
بين  25و 34عاماً ،وبين  35و 44عاماً ،وبين  45و 54عاماً ،وبين  55و 64عاماً وأكثر من  65عاماً) ،والفئات السكانية ذات الصلة على الصعيد الوطني ،وحالة اإلعاقة.

•

ينبغي التعبير عن معلومات الوظائف بدوام جزئي بمكافئ الدوام الكامل ،مع الحرص على احتساب فقط الوظائف الدائمة المشغولة فعالً .ومن المهم النظر في حالة الوظائف بدوام
جزئي أو بدوام كامل لمعالجة مخاطر العمالة الزائدة أو الناقصة لدى الفئات المستهدفة (على سبيل المثال ،إذا ُرجح أن تشغل المرأة وظائف بدوام جزئي أكثر من وظائف بدوام كامل،
أقل من الرجل بسبب الدوام جزئي).
فقد يسود انطباعاً
خاطئ بأن المرأة ممّثلة على قدم المساواة مع الرجل في تلك الوظائف ،في حين أنها تعمل في الواقع ّ
ً

مؤشر ( 16.7.1ب) على خطوتين:
ويمكن اإلبالغ العالمي عن ال ّ
محددة في كل فئة مهنية من فئات قطاع في الخدمة العامة ،على الصعيدين
الخطوة  :1اإلبالغ عن النسب البسيطة من النساء ،و'الشباب' ،واألشخاص ذوي اإلعاقة ،والفئات السكانية ال ّ

الوطني ودون الوطني

أقل كنقطة فصل.
مالحظة :فيما يتعّلق بالتصنيف بحسب العمر ،يوصى بالتركيز على فئة "الشباب" ،مع اعتماد عمر  34سنة أو ّ

12
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الجنس
ذك أن
ر ثى
أفراد
الشرطة

أفراد
الطاقم
التعليمي

على
المست
وى
الوطني

على
المست

أفراد
الطاقم
الطبي
الموظف
ون
اإلداريو
ن في
مكتب
االستقب
ال
كافة
الوظائف
الحكومة
العامة
األخرى
أفراد
الشرطة

<3
5

الفئة العمرية
453554
44

5564

المديرون
اختصاصيون
فنيّون ومساعدو
االختصاصيين
موظفون مكتبيون مساندون
المديرون
اختصاصيون
فنيّون ومساعدو
االختصاصيين
موظفون مكتبيون مساندون
المديرون
اختصاصيون
فنيّون ومساعدو
االختصاصيين
موظفون مكتبيون مساندون
المديرون
اختصاصيون
فنيّون ومساعدو
االختصاصيين
موظفون مكتبيون مساندون
المديرون
اختصاصيون
فنيّون ومساعدو
االختصاصيين
موظفون مكتبيون مساندون
المديرون
اختصاصيون
13

65+

حالة اإلعاقة
من غير ذوي
من ذوي
اإلعاقة
اإلعاقة

المجموعة السكانية الفرعية
الفئة
الفئة
الفئة
الفئة
()D
()C
()B
()A
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وى
دون
الوطني
أفراد
الطاقم
التعليمي

أفراد
الطاقم
الطبي
الموظف
ون
اإلداريو
ن في
مكتب
االستقب
ال
كافة
الوظائف
الحكومة
العامة
األخرى

فنيّون ومساعدو
االختصاصيين
موظفون مكتبيون مساندون
المديرون
اختصاصيون
فنيّون ومساعدو
االختصاصيين
موظفون مكتبيون مساندون
المديرون
اختصاصيون
فنيّون ومساعدو
االختصاصيين
موظفون مكتبيون مساندون
المديرون
اختصاصيون
فنيّون ومساعدو
االختصاصيين
موظفون مكتبيون مساندون
المديرون
اختصاصيون
فنيّون ومساعدو
االختصاصيين
موظفون مكتبيون مساندون

العمالة في الخدمة العامة على المستوى الوطني/المركزي

14
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الفئات الوظيفية في قطاع الخدمة

العامة القائمة على التصنيف

نسبة موظفي الخدمة العامة من

اإلناث

الموحد للمهن لعام 2008
الدولي
ّ

اختصاصيون
فنيون ومساعدو االختصاصيين
ّ
الموظفون المكتبيون المساندون

"الشباب" الذين تبلغ أعمارهم 34

األشخاص ذوي اإلعاقة

أقل
سنة أو ّ

الوظائف البيروقراطية

مديرون

نسبة موظفي الخدمة العامة من

نسبة موظفي الخدمة العامة من

نسبة موظفي الخدمة العامة في

الفئة السكانية ألف (وباء وجيم
ودال ،وما إلى ذلك)

مديرات/

المديرون الذين تتراوح أعمارهم بين

مديرون من األشخاص ذوي

المديرون الذين ينتمون إلى الفئة

جميع المديرين

 34سنة وما دون /جميع المديرين

اإلعاقة /جميع المديرين

السكانية ألف /جميع المديرين

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

عاملو خدمة الخط األمامي
أفراد الشرطة
•

مديرون

•

اختصاصيون

...

...

...

...

• فنيّون ومساعدو
االختصاصيين

• موظفون مكتبيون مساندون
أفراد الهيئة التعليمية
•

مديرون

•

اختصاصيون

...

...

...

• فنيّون ومساعدو
االختصاصيين

• موظفون مكتبيون مساندون
15

...
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العاملون في القطاع الصحي
•
•

مديرون

...

...

...

...

اختصاصيون

• فنيّون ومساعدو
االختصاصيين

• موظفون مكتبيون مساندون
الموظفون اإلداريون في مكتب

...

...

...

...

االستقبال
•

مديرون

•

اختصاصيون

• فنيّون ومساعدو
االختصاصيين

• موظفون مكتبيون مساندون

عموماً (في جميع الفئات المهنية)

...

...

...

...

وظائف الخدمة العامة على المستوى دون الوطني
الفئات الوظيفية في قطاع الخدمة

العامة القائمة على التصنيف

الموحد للمهن لعام 2008
الدولي
ّ

الوظائف البيروقراطية

نسبة موظفي الخدمة العامة من

اإلناث

نسبة موظفي الخدمة العامة من

"الشباب" الذين تبلغ أعمارهم 34

أقل
سنة أو ّ

16

نسبة موظفي الخدمة العامة من

األشخاص ذوي اإلعاقة

نسبة موظفي الخدمة العامة في

الفئة السكانية ألف (وباء وجيم

ودال ،وما إلى ذلك)

آخر تحديث 27 :كانون األول/ديسمبر 2017

كافة المديرين

 34سنة وما دون  /جميع المديرين

مديرون من األشخاص ذوي

المديرون الذين ينتمون إلى الفئة

مديرون

اإلعاقة /جميع المديرين

السكانية ألف  /جميع المديرين

اختصاصيون

...

...

...

...

فنيون ومساعدو االختصاصيين
ّ
الموظفون المكتبيون المساندون

...

...

...

...

...

...

...

...

مديرات/

المديرون الذين تتراوح أعمارهم بين

عاملو خدمة الخط األمامي
أفراد الشرطة
•

مديرون

•

اختصاصيون

...

...

...

...

• فنيّون ومساعدو
االختصاصيين

• موظفون مكتبيون مساندون
أفراد الهيئة التعليمية
•

مديرون

•

اختصاصيون

...

...

...

...

• فنيّون ومساعدو
االختصاصيين

• موظفون مكتبيون مساندون
العاملون في القطاع الصحي
•

مديرون

•

اختصاصيون

...

...

...

17
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• فنيّون ومساعدو
االختصاصيين

• موظفون مكتبيون مساندون
الموظفون اإلداريون في مكتب

...

...

...

...

االستقبال
•

مديرون

•

اختصاصيون

• فنيّون ومساعدو
االختصاصيين

• موظفون مكتبيون مساندون

عموماً (في جميع الفئات المهنية)

...

...

...

...

محددة في الخدمة العامة لنسبة الفئات نفسها من المواطنين ،في كل فئة مهنية،
الخطوة  :2استخالص المعدل بمقارنة نسبة النساء ،و'الشباب' ،واألشخاص ذوي اإلعاقة ،وفئات سكانية ّ
على صعيد الحكومة الوطنية ودون الوطنية.
العمالة في الخدمة العامة على المستوى الوطني/المركزي

(نفس النسب التي تحسب للتوظيف في الخدمة العامة على المستوى دون الوطني ،في جدول منفصل)
الفئات الوظيفية في قطاع الخدمة
العامة القائمة على التصنيف

الموحد للمهن لعام 2008
الدولي
ّ

نسب تمثيل اإلناث:

نسب تمثيل الشباب:

نسبة الموظفين العموميين "الشباب"
أقل
الذين تبلغ أعمارهم  34سنة أو ّ
18

نسب تمثيل األشخاص ذوي

نسب التمثيل في المجموعة

اإلعاقة:

السكانية ألف:
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نسبة الموظفات العموميات في [الفئة

في [الفئة المهنية  /]xنسبة السكان

المهنية  / ]xنسبة النساء في سن

الوطنيين البالغين من العمر 34

اإلعاقة في [الفئة المهنية /]x

للحصول على وظيفة في الخدمة

سن العمل

العمل

الوظائف البيروقراطية

مديرون

نسبة الموظفين الحكوميين من ذوي نسبة الموظفين العموميين المنتمين

على سبيل المثال  10في المائة من

إلى الفئة ألف من [الفئة المهنية

سنة وما دونها (وما فوق سن األهلية نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة في

 /]xنسبة السكان من الفئة ألف

العامة)

العمل

...

...

بين السكان الذين هم في سن

...

المديرين /
 50في المائة من النساء في سن

العمل =  = 0.2نقص في التمثيل

(أقل من )1
ّ

المعدل 1أ) للنساء ' -المديرات'

اختصاصيون

...

...

فنيون ومساعدو االختصاصيين
ّ

...

على سبيل المثال 20 ،في المائة

على سبيل المثال 3 ،في المائة من

االختصاصيين من ذوي اإلعاقة9 /

...

في المائة من ذوي اإلعاقة في سن
العمل =  0.33نقص في التمثيل
(أقل من )1
ّ

الفنيين ومساعدي
من ّ
االختصاصيين الذين تبلغ أعمارهم
19

...

...

آخر تحديث 27 :كانون األول/ديسمبر 2017

أقل (وما فوق سن األهلية
 34سنة و ّ
للحصول على وظيفة في الخدمة
العامة ،مثالً = 0.625 = )18

(أقل من )1
نقص في التمثيل ّ
الموظفون المكتبيون المساندون

...

...

...

على سبيل المثال 70 ،في المائة
من الموظفين العموميين المنتمين
إلى الفئة ألف من السكان بين

الموظفين المكتبيين المساندين 35 /

في المائة من المواطنين المنتمين
إلى الفئة السكانية ألف =  2تمثيل
زائد (أكثر من )1
عاملو خدمة الخط األمامي
أفراد الشرطة
•

مديرون

•

اختصاصيون

...

...

...

...

• فنيّون ومساعدو االختصاصيين
• موظفون مكتبيون مساندون
أفراد الهيئة التعليمية
•

مديرون

•

اختصاصيون

...

...

...

• فنيّون ومساعدو االختصاصيين
20

...
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• موظفون مكتبيون مساندون
العاملون في القطاع الصحي
مديرون

•

...

...

...

...

اختصاصيون

•

• فنيّون ومساعدو االختصاصيين
• موظفون مكتبيون مساندون
الموظفون اإلداريون في مكتب

...

...

...

االستقبال
•

مديرون

•

اختصاصيون

• فنيّون ومساعدو االختصاصيين
• موظفون مكتبيون مساندون

عموماً (في جميع الفئات المهنية)

المعدل 1ب) للنساء ' -عموماً'

النسبة  2للشباب – 'عموما'

النسبة  3لألشخاص ذوي اإلعاقة

" -عموماً"

...

النسبة  4للفئة السكانية ألف (باء

وجيم ودال وما إلى ذلك) -

عموماً

محددة ،في
ُيتوقع من البلدان ملء الجدول المذكور أعاله على أفضل وجه ممكن ،وأن تبّلغ عن أكبر عدد ممكن من نسب التمثيل للنساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات السكانية ال ّ
مؤشر (16.7.1ب) على ' 4نسب إجمالية' (انظر الخاليا البارزة في الجدول
جميع الفئات المهنية ،على الصعيدين الوطني ودون الوطني .وفي الوقت نفسه ،يركز اإلبالغ العالمي عن ال ّ
أعاله) ،وهي:
-

النسبتان  1أ) و (ب) :تمثيل النساء في الموظفين العموميين "عموماً" (في جميع الفئات المهنية) وتمثيل النساء في فئة "المدير" (نسب منفصلة على الصعيدين الوطني ودون الوطني):
هاتان النسبتان مهمتان ألن المرأة ال تزال ممثلة تمثيالً ناقصاً إلى ٍ
حد كبير في الخدمة العامة في جميع المناطق ،سواء في قطاع الخدمة العامة ككل أو في الوظائف القيادية العليا
21
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األقل من
لهذا القطاع( .برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المساواة بين الجنسين في اإلدارة العامة  .)2014 ،GEPA -وال يزال الهدف المتمّثل في وجود نسبة  30في المائة على
ّ
النساء في المناصب القيادية ،الذي أقره المجلس االقتصادي واالجتماعي أصالً في عام  1990وأ ّكده منهاج عمل بيجين في عام  1995من جديد ،هدفاً لم يتحّقق في معظم البلدان.

أقل من  20في
فعلى سبيل المثال ،وفقاً لل ّ
مؤشر العالمي للنساء القياديات في القطاع العام الذي وضعه مؤخ اًر إرنست ويونغ ،تمّثل النساء في االقتصادات الكبرى لمجموعة العشرين ّ
6
المائة في المناصب القيادية في القطاع العام.
-

أقل في جميع الفئات المهنية (نسب منفصلة على الصعيدين الوطني ودون الوطني) :هذه النسبة
النسبة  :2تمثيل الموظفين العموميين "الشباب" الذين تبلغ أعمارهم  34سنة أو ّ
يقوض ثقة
هامة ألن فارق عمري كبير يفصل في بلدان ّ
عدة بين العاملين في الخدمة العامة واألشخاص الذين يخدمونهم (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،)2014 ،ما من شأنه أن ّ
حث مجلس األمن التابع لألمم المتحدة الدول األعضاء على "النظر
الشباب في المؤسسات العامة (منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي)  .)2017ولمعالجة هذا الوضعّ ،
في سبل زيادة التمثيل الشامل للشباب في صنع القرار على جميع المستويات في المؤسسات المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية" (قرار مجلس األمن الدولي .)2015( 2250

-

النسبة  :3تمثيل الموظفين العموميين ذوي اإلعاقة في جميع الفئات المهنية (نسب منفصلة على الصعيدين الوطني ودون الوطني) :من األهمية بمكان احتساب هذه النسبة ألن
األشخاص ذوي اإلعاقة ال يزالون ممثلين تمثيالً ناقصاً إلى في قطاع الخدمة العامة .وبموجب المادة  31من اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ( ،)2006التزمت
المصنفة الالزمة لتنفيذ دعوة االتفاقية إلى كفالة مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة مشاركة فعالة وكاملة في الحياة العامة.
الدول األطراف بجمع المعلومات
ّ

-

النسبة  :4تمثيل الموظفين العموميين المنتمين إلى الفئة السكانية ألف (باء وجيم ودال ،وما إلى ذلك) في جميع الفئات المهنية (نسب منفصلة على الصعيدين الوطني ودون
يقدمون الخدمات لهم ،من حيث باالنتماء اإلثني أو اللغوي أو الديني،
الوطني) :من
المهم احتساب هذه النسبة إذ تُظهر األدّلة أن التشابه بين الموظفين العموميين واألشخاص الذين ّ
ّ
تبين أن اعتماد التمثيل النسبي للفئات السكانية ذات الصلة على الصعيد الوطني
أو وضعهم كسكان األصليين ،يضفي شرعية أكبر على قطاع الخدمة العامة بالنسبة للمواطنين .كما ّ
في قطاع الخدمة العامة يرتبط ارتباطاً مباش اًر بتعزير الثقة بالمؤسسات العامة.

-_See Earnst and Young, Worldwide Index of Women as Public Sector Leaders (2014) www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY 6
_Worldwide_Index_of_Women_as_Public_Sector_Leaders/$FILE/EY-Worldwide-Index-of-Women.pdf

22
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ترد أدناه اإلرشادات الالزمة بشأن كيفية حساب هذه النسب األربع:
يتعين استخدام الصيغة التالية:
 )1لحساب النسبة ( 1أ) للموظفين الحكوميين من النساء في فئة المديرينّ ،
النسبة  1أ) = نسبة النساء في جميع في فئة المديرين في قطاع الخدمة العامة* /نسبة النساء في سن العمل من السكان

* النسب للمستويات الوطنية ودون الوطنية التي يتعين حسابها بشكل منفصل
حيث:
-

البسط هو عدد الوظائف التي تشغلها النساء في جميع الفئات المهنية في الخدمة العامة ،مقسوماً على العدد اإلجمالي للموظفين الحكوميين في فئة المديرين.

ويمكن تحديد القاسم بـ  ،50حيث تمثل النساء عموماً حوالي  50في المائة من المواطنين في أي فئة عمرية.

التوصل إلى النسب التالية:
يمكن
ّ
  0عندما ال يكون للمرأة أي تمثيل على اإلطالق في منصب "مدير" في الخدمة العامة-

أقل من ،1عندما تكون نسبة النساء في الخدمة العامة أدنى من نسبة النساء لدى السكان في سن العمل
ّ
تساوي ،1عندما تكون نسبة النساء في الخدمة العامة أعلى من نسبة النساء لدى السكان في سن العمل

أكثر من ،1عندما تكون نسبة النساء في الخدمة العامة أعلى من نسبة النساء لدى السكان في سن العمل

مثال :لنقل في البلد ألف 10 ،في المائة من الموظفين الحكوميين في جميع الفئات المهنية هم من النساء:
النسبة 1أ) = 0.2 = 50 /10

(أقلّ من 1في المائة بما أن المرأة ممثلة تمثيالً ناقصاً في منصب "مدير" ،وأن النسبة قليلة بالنظر إلى أن نسبة المرأة في هذه الفئة الخدمة العامة تحيد كثي ارً عن التكافؤ)
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 )1ولحساب النسبة ( 1ب) للموظفين الحكوميون في جميع مجاالت الخدمة العامة ،يتعين استخدام الصيغة التالية:
النسبة 1ب) = نسبة النساء في جميع الفئات المهنية في الخدمة العامة* /نسبة النساء في سن العمل لدى السكان

* النسب للمستويات الوطنية ودون الوطنية التي يتعين حسابها بشكل منفصل
حيث:
-

البسط هو عدد الوظائف التي تشغلها النساء في جميع الفئات المهنية في الخدمة العامة ،مقسوماً على العدد اإلجمالي للموظفين الحكوميين في جميع الفئات المهنية

معينة.
ويمكن تحديد القاسم بـ  ،50حيث تمثل النساء عموماً حوالي  50في المائة من المواطنين في أي فئة عمرية ّ

التوصل إلى النسب التالية:
يمكن
ّ
  ،0عندما ال يكون هناك تمثيل للمرأة على اإلطالق في الخدمة العامة-

أقل من ،1عندما تكون نسبة النساء في الخدمة العامة أعلى من نسبة النساء لدى السكان في سن العمل
ّ
تساوي  ،1عندما تكون نسبة النساء في الخدمة العامة أعلى من نسبة النساء لدى السكان في سن العمل

أكثر من ،1عندما تكون نسبة النساء في الخدمة العامة أعلى من نسبة النساء لدى السكان في سن العمل

مثال :لنقل في البلد ألف 35 ،في المائة من الجمهور في جميع الفئات المهنية هم من النساء:
النسبة 1ب) =0.8 =40 / 50

(أقلّ من 1في المائة بما أن المرأة ممثلة تمثيالً ناقصاً في الخدمة العامة ،وأن النسبة أعلى بالنظر إلى أن نسبة المرأة في الخدمة العامة ال تحيد كثي ارً عن التكافؤ)

 )2لحساب النسبة  2للموظفين العموميين "الشباب" (الذين تتراوح أعمارهم بين  34سنة وما دون) في جميع الفئات المهنية ،يتعين استخدام الصيغة التالية:
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أقل
النسبة  = 2نسبة موظفي الخدمة العامة من "الشباب" الذين تبلغ أعمارهم  34سنة أو ّ

أقل
نسبة المواطنين البالغين من العمر  34سنة أو ّ

* النسب للمستويات الوطنية ودون الوطنية التي يتعين حسابها بشكل منفصل
حيث:
-

أقل في جميع الفئات المهنية ،مقسوماً على العدد اإلجمالي للموظفين
البسط هو عدد الوظائف في الخدمة العامة التي يشغلها الموظفون العموميون الذين تبلغ أعمارهم  34سنة أو ّ
العموميين (في جميع الفئات المهنية)

-

ويمكن احتساب المقام باستخدام أرقام المواطنين على النحو التالي ،مع مراعاة أن معيار المقارنة المتّبع لتقييم تمثيل الموظفين العموميين "الشباب" (الذين تبلغ أعمارهم  34سنة أو
أقل) ،هو فئة المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين سن أهلية الحصول على وظيفة في الخدمة العامة ٍ
كحد أدنى ،والـ 34سنة (وليس صفر 34-عاماً):

[عدد المواطنين < أو = [ - ]34عدد المواطنين بعمر < العمر األدنى لألهلية لوظيفة في الخدمة العامة]
عدد المواطنيين
يمكن استخالص النسب التالية:
-

أقل) بالكامل في قطاع الخدمة العامة
 ،0عندما يغيب تمثيل "الشباب" (الذين تبلغ أعمارهم  34سنة أو ّ
أقل من نسبة الشباب من المواطنين
أقل من  ،1عندما تكون نسبة "الشباب" ( 34سنة أو أقل) في الخدمة العامة ّ
ّ
 ،1عندما تكون نسبة "الشباب" ( 34سنة أو أقل) في الخدمة العامة تساوي نسبة الشباب من المواطنين

أكثر من  ،1عندما تكون نسبة "الشباب" ( 34سنة أو أقل) في الخدمة العامة أكبر من نسبة الشباب من المواطنين
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مالحظة :في حين أن نسبة بسيطة من الموظفين العموميين "الشباب" ليست قابلة للمقارنة دولياً ،فإن النسبة المحسوبة باستخدام الصيغة المذكورة أعاله قابلة للمقارنة .على سبيل المثال،
عد تمثيالً زائداً للشباب في البلد ألف ،حيث تش ّكل هذه الفئة العمرية  20في المائة فقط من مجموع المواطنين
نسبة  32في المائة من الموظفين العموميين "الشباب" ( 34سنة أو أقل) قد تُ ّ

(فوق سن األهلية للحصول على وظيفة في الخدمة العامة) (النسبة  .)6-1 =38 / 20= 3لكن في البلد باء حيث تبلغ نسبة "الشباب" ( 34سنة أو أقلّ ،وما فوق سن األهلية لوظيفة
عد نسبة  32في المائة من الموظفين العموميين "الشباب" تمثيالً ناقصاً للشباب في البلد باء (النسبة = .)0.8 =32 / 40وفي
في الخدمة العامة)  40في المائة من مجموع المواطنين ،تُ ّ
هذا المثال ،فإن نسبة  32في المائة غير قابلة للمقارنة دولياً (فهي تعني التمثيل المفرط في بلد ما والتمثيل الناقص في بلد آخر) ،ولكن النسبين  1.6و 0.8قابالن للمقارنة دولياً .وتُساعد
هذه النسب في فهم ما إذا كانت نسبة  32في المائة من الموظفين العموميين الذين تبلغ أعمارهم  34سنة أو أقلّ قريبة من التمثيل النسبي لهذه الفئة العمرية بين المواطنين أو أبعد ما

يكون عن ذلك.

أقل ،والنسبة المقابلة من المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين  18سنة (سن األهلية
مثال :لنقل أن في نفس البلد ألف 20 ،في المائة من الموظفين العموميين تتراوح أعمارهم بين  34سنة أو ّ
للوظائف في الخدمة العامة في البلد ألف) و 34سنة ،هي  20في المائة:
النسبة 1 = 20 / 20 = 2

(أي > أو = إلى  18عاماً و < أو = إلى  )34من المواطنين).
 (=1ألن نسبة الموظفين العموميين الذين تبلغ أعمارهم  34سنة أو أقل تساوي نسبة هذه الفئة العمرية ّ
 )3لحساب النسبة  3للموظفين العموميين من ذوي اإلعاقة في جميع الفئات المهنية ،يتعين استخدام الصيغة التالية:
النسبة = 3

نسبة الموظفين من ذوي اإلعاقة في الخدمة العامة*

نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة بين السكان في سن العمل

* النسب للمستويات الوطنية ودون الوطنية التي يتعين حسابها بشكل منفصل
حيث:
-

البسط هو عدد الوظائف التي يشغلها الموظفون من ذوي اإلعاقة في الخدمة العامة ،مقسوماً على العدد اإلجمالي للموظفين الحكوميين في جميع الفئات المهنية
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-

ويمكن حساب المقام باستخدام األرقام السكانية الوطنية على النحو التالي:

(ب) [عدد األشخاص ذوي اإلعاقة من المواطنين بعمر < أو = إلى سن التقاعد اإللزامي] -

[عدد األشخاص ذوي اإلعاقة من المواطنين بعمر < العمر األدنى لألهلية لوظيفة في الخدمة العامة]

[عدد األشخاص ذوي اإلعاقة من المواطنين بعمر < أو = إلى سن التقاعد اإللزامي] -

[عدد األشخاص ذوي اإلعاقة من المواطنين بعمر < العمر األدنى لألهلية لوظيفة في الخدمة العامة]
يمكن استخالص النسب التالية:
-

 ،0عندما يغيب تمثيل األشخاص ذوي اإلعاقة بالكامل في الخدمة العامة

أقل من نسبتهم لدى السكان في سن العمل
أقل من ،1عندما تكون نسبة تمثيل األشخاص ذوي اإلعاقة في الخدمة العامة ّ
ّ
تساوي  ،1عندما تكون نسبة تمثيل األشخاص ذوي اإلعاقة في الخدمة العامة مساوية لنسبتهم لدى السكان في سن العمل

أكثر من  ،1عندما تكون نسبة تمثيل األشخاص ذوي اإلعاقة في الخدمة العامة أعلى من نسبتهم لدى السكان في سن العمل

مثال :لنقل أن في البلد ألف 2 ،في المائة من الموظفين العموميين هم من األشخاص ذوي اإلعاقة ،في حين أن نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة من المواطنين هي  8في المائة:
النسبة 0.25 = 8 / 2 = 3

أقلّ من  1بما أن األشخاص ذوي اإلعاقة في الخدمة العامة ممثلون تمثيالً ناقصاً)
 )4لحساب النسبة  4لـ "المجموعة السكانية ألف" في الخدمة العامة في جميع الفئات المهنية ،يتعين استخدام الصيغة التالية (ينبغي تطبيق هذه الصيغة على كل فئة سكانية تتوافر بيانات
بشأنها):
النسبة =4

نسبة "الفئة السكانية ألف" في الخدمة العامة

نسبة "الفئة السكانية ألف" في سن العمل
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حيث:
-

البسط هو عدد الوظائف التي يشغلها الموظفون من الفئة السكانية ألف في الخدمة العامة ،مقسوماً على العدد اإلجمالي للموظفين الحكوميين في جميع الفئات المهنية
ويمكن حساب المقام باستخدام األرقام السكانية الوطنية على النحو التالي:

(ب) [عدد األشخاص من الفئة السكانية ألف من المواطنين بعمر < أو = سن التقاعد اإللزامي] -

[عدد األشخاص من الفئة السكانية ألف من المواطنين بعمر < العمر األدنى لألهلية لوظيفة في الخدمة العامة]
[عدد األشخاص من الفئة السكانية ألف من المواطنين بعمر < أو = من سن التقاعد اإللزامي] -

[عدد األشخاص من الفئة السكانية ألف من المواطنين بعمر < العمر األدنى لألهلية لوظيفة في الخدمة العامة]
يمكن استخالص النسب التالية:
-

 ، 0عند الغياب الكامل لتمثيل األشخاص من الفئة السكانية ألف في الخدمة العامة

أقل من نسبتهم لدى السكان في سن العمل
أقل من ،1عندما تكون نسبة تمثيل األشخاص من الفئة السكانية ألف في الخدمة العامة ّ
ّ
يساوي  ،1عندما تكون نسبة تمثيل األشخاص من الفئة السكانية ألف في الخدمة العامة تساوي نسبتهم لدى السكان في سن العمل

أكثر من ،1عندما تكون نسب ة تمثيل األشخاص من الفئة السكانية ألف في الخدمة العامة أعلى من نسبتهم لدى السكان في سن العمل

فئات التصنيف
● نوع الجنس :ذكر  /أنثى
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أقل من  25عاماً ،بين  25و34
● العمر :يوصى باتباع معايير األمم المتحدة إلنتاج اإلحصاءات السكانية الوطنية
ّ
المصنفة حسب العمر ،باستخدام الفئات العمرية التالية :الفئات العمريةّ :
المحدد  34سنة
عاماً ،وبين  35و 44عاماً ،وبين  45و 54عاماً ،وبين  55و 64عاماً وأكثر من  65عاماً .ويوصى أيضاً بالتركيز بوجه خاص على الفئة "الشباب" ،باستخدام السن
ّ
أقل (أي العمر وقت جمع البيانات).
أو ّ
● يشمل مصطلح "األشخاص ذوي اإلعاقة" كل من يعانون من عاهات طويلة األجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية ،قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة
كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرين .7ويوصى بأن تستخدم البلدان المجموعة القصيرة من األسئلة المتعّلقة باإلعاقة التي وضعها فريق واشنطن لتصنيف بيانات

الموظفين العموميين حسب اإلعاقة.8

● الفئات السكانية ذات الصلة على الصعيد الوطني (بحسب االنتماء إلى السكان األصليين/المجموعة اللغوية/اإلثنية/الدينية أو أي فئات أخرى ذات صلة على الصعيد الوطني) :النسيج
السكاني ٍ
لبلد ما هو فسيفساء من مختلف الفئات السكانية التي يمكن تحديدها بحسب االنتماء إلى السكان األصليين ،او المجموعة اللغوية ،او اإلثنية ،أو الميل الجنسي ،ضمن خصائص

يقل عددها عن عدد باقي سكان الدولة ،وذات وضع غير مهيمن ،ويتّصف أعضاؤها
مؤشر،
أخرى .ألغراض هذا ال ّ
ّ
ينصب تركيز على األقليات تحديداً .تُعرف األقليات على أنها جماعة ّ
 بوصفهم مواطني تلك الدولة  -بخصائص إثنية أو دينية أو لغوية مختلفة عن خصائص باقي السكان ،ويظهرون ،ولو ضمنياً ،شعو اًر من التضامن يرمون منه إلى المحافظة على9
طنة المدرج في التعريف السالف الذكر ،فإن االشتراط المتمثل في كون األقلية في وضع
تم االعتراض غالباً على معيار الموا َ
ثقافتهم أو تقاليدهم أو ديانتهم أو لغتهم  .وعلى الرغم من أنه ّ
10
مصنفة بحسب المجموعات السكانية لمشروعية تجميع هذه البيانات في سياق وطني
غير مهيمن يبقى مهماً( .األمم المتحدة . )2010 ،ينبغي أن تخضع عملية جمع بيانات المسوح ال ّ
معين ،وتقييم دقيق للمخاطر المحتملة لجمع هذه البيانات على سالمة المجيبين( .األمم المتحدة.)2010 ،
ّ

معالجة القيم الناقصة:
 7الجمعية العامة لألمم المتحدة ،اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة :القرار /الذي اعتمدته الجمعية العامة 24 ،كانون ى
التاىل:
الثان/يناير  ،A/RES/61/106 ،2007متاح عىل الموقع
ي
ي
http://www.refworld.org/docid/45f973632.html
ُ
اإلنمان ،دراسة تجريبية انجزت بالتعاون مع المكتب اإلحصا ين لجنوب أفريقيا بشأن نهج إدماج أسئلة مجموعة عمل
المتحدة
األمم
نامج
ر
ب
وضعه
الذي
اإلعاقة،
 8ويفصل تقرير اإلدماج القائم عىل حقوق األشخاص ذوي
ي
ى
ى
فريق واشنطن ىف نظام معلومات إدارة الموارد ر
ى
البشية المستخدم يف االحتفاظ ببيانات عن الموظفي يف الخدمة العامة .وتشي النتائج المستخلصة من هذه التجربة إىل إمكانية استخدام أسئلة فريق واشنطن لقياس حالة
ي
ً
ً
ً
ى
ى
الموظفي عند تعيينهم،
اإلعاقة ى يف قطاع الخدمة العامة .ومن خالل تجربة الخدمة العامة يف جنوب أفريقيا ،شكلت هذه الدراسة أيضا تحسنا ملحوظا مقارنة بنظام البيانات اإلدارية القائم ،الذي يحدد حالة اإلعاقة لدى
َّ
ى
الت يقدمها
ولكنه ال ُيحدث بانتظام بعد ذلك ،ما لم يخي الموظف أن يكشف من تلقاء نفسه عن حالة إعاقته ،أو
مثاىل لضمان شية الردود ي
يحدثها أو يغيها .كما أكدت هذه التجربة أن المكاتب اإلحصائية الوطنية يف وضع ي
ى
ى
الموظفي يف الكشف عن معلومات شخصية حساسة.
أساس للتغلب عىل تردد بعض
الموظفون العموميون عىل هذه الدراسة االستقصائية ،وهو أمر
ي
ى
التميي وحماية األقليات (.)1977
كابوتورن ،المقرر الخاص للجنة األمم المتحدة الفرعية لمنع
 9فرانشيسكو
ي
10
مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ،حقوق األقليات :املعايري الدولية ،إرشادات بشأن تطبيقهاHR_PUB_10_0003_A.DOC ،2010 ،
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•

على المستوى البلد

للقيم الناقصة
ال معالجة َ
• على المستويين اإلقليمي والعالمي
للقيم الناقصة
ال معالجة َ
المجاميع اإلقليمية:

يتم توفير المتوسط البسيط لكل نسبة من النسب اإللزامية الثالث لكل منطقة ،وعلى الصعيد العالمي.
ّ
مصادر التباين:

مؤشر.
ال توجد بيانات مقدرة دولياً لهذا ال ّ
المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد الوطني:

وقد ترغب البلدان أيضا في الرجوع إلى منشور "مصادر واستخدام إحصاءات العمل :دليل سريع" الذي تصدره منظمة العمل الدولية ،والذي يستعرض مختلف المصادر التي يمكن استخدامها

إلنتاج إحصاءات العمل ،بما في ذلك مسوح القوى العاملة وإحصاءات الحسابات الوطنية .11في ما يتعّلق باستخدام السجالت اإلدارية ،يشير دليل منظمة العمل الدولية إلى أنه على الرغم من
أن هذه السجالت لم تصمم أصالً ألغراض إحصائية ،فإنها تنطوي على إمكانات إحصائية أساسية كبيرة ،ويمكن استخدامها إلنتاج إحصاءات ثانوية.

لتصنيف بيانات الموظفين العموميين حسب حالة اإلعاقة ،يوصى باستخدام البلدان للمجموعة القصيرة من األسئلة المتعّلقة باإلعاقة التي وضعها فريق واشنطن .وفي ظل ما قد تنطوي عليه

عملية الكشف عن المعلومات المتعّلق ة باإلعاقة من حساسية كبيرة ،فإن اإلعالن عن الجهة الراعية لهذه الدراسة االستقصائية واعتماد الشفافية بهذا الشأن يمنح المجيبين راحة أكبر في الرد

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_590092.pdf 11
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ظفة ،وأن تكون قادرًة على حماية سرية المجيبين .وفي هذا الصدد ،فإن المكاتب
على أسئلة المسح .ومن المهم جداً أن تكون الجهة الراعية لهذه الدراسة كياناً محايداً مستقالً عن الجهة المو ِّّ
مؤهلة جداً إلدارة هذا المسح وإجراء تحليل الحق للبيانات.12
اإلحصائية الوطنية ّ
ضمان الجودة

مؤشر (16.7.1ب) ،بالتنسيق الوثيق مع هيئات الخدمة العامة المعنية في البلد .وذلك
يوصى باعتماد المكاتب اإلحصائية الوطنية كجهة اتصال رئيسية لتجميع البيانات الالزمة لإلبالغ عن ال ّ
تبين أن البيانات
بهدف تعزيز الدور الهام الذي تضطلع به المكاتب اإلحصائية الوطنية في استعراض البيانات الصادرة عن أقسام أخرى من النظام اإلحصائي الوطني وزيادة تعزيزها .وقد ّ
الرسمية المستمدة من المكاتب اإلحصائية الوطنية قد تحدث تأثي اًر أكبر على تحليل السياسات واتخاذ الق اررات على الصعيد الوطني من المصادر األخرى التي لم تخضع إلجراءات التحّقق
وضمان الجودة التي تقوم بها المكاتب اإلحصائية الوطنية.13

مصادر البيانات
الوصف:
•
•

مؤشر ،أي أوالً بحسب المستوى اإلداري  -الوطني مقابل المستوى دون الوطني،
ال توجد مجموعات بيانات دولية عن قطاع الخدمة العامة
مصنفة وفقاً للتصنيف المطلوب في هذا ال ّ
ّ
مؤشر على الصعيد القطري.
ثانياً بحسب الفئة المهنية ،وثالثاً بحسب الخصائص االجتماعية  -الديمغرافية.
ويتعين بالتالي جمع البيانات المتعّلقة بهذا ال ّ
ّ
شكل بيانات المسوح المتعّلقة بموظفي الخدمة العامة مجموعة
المسوحُ :يجري عدد قليل جداً من البلدان مسوح دورية تركز
بشكل خاص على موظفي الخدمة العامة .بصفة عامة ،تُ ّ
ً
فرعية من مجموعات بيانات أكثر شموال عن التوظيف التي تُجمعه من خالل مسوح وطنية أخرى ،مثل مسوح القوى العاملة ،واألسر المعيشية ،وتعدادات المؤسسات االقتصادية ،وما

إلى ذلك .في هذا المجال ،في التعدادات السكانية الوطنية هي مصدر أفضل من حيث التغطية ومستوى التصنيف ،ولكنها ال تُنّفذ إال كل عشر سنوات .وبالنظر إلى مستوى التصنيف
مؤشر.
مؤشر ،فمن غير المرجح أن تكون بيانات المسوح المتوّفرة حالياً كافية لإلبالغ عن هذا ال ّ
المطلوب لهذا ال ّ

ُ
اإلحصان لجنوب أفريقيا بشأن نهج إدماج أسئلة مجموعة عمل
اإلنمان ،دراسة تجريبية انجزت بالتعاون مع المكتب
 12ويفصل تقرير اإلدماج القائم عىل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،الذي وضعه برنامج األمم المتحدة
ي
ي
فريق واشنطن ىف نظام معلومات إدارة الموارد ر
ى
الموظفي ى يف الخدمة العامة.
البشية المستخدم ى يف االحتفاظ ببيانات عن
ي
13
الشعبة اإلحصائية ابألمم املتحدة ( :)2017املبادئ التوجيهية لإلبالغ عن البياانت وتبادهلا من أجل الرصد العاملي خلطة التنمية املستدامة لعام 2030
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•
•

عادة ما تكون السجالت المركزية للموظفين العموميين أكثر دقة ،وأكثر تحديثاً وقابلية للتصنيف من إحصاءات التوظيف في الخدمة العامة المستمدة من المسوح.
السجالت اإلداريةً :
عادة ما يلي:
وفي معظم البلدان ،تُصدر مؤسسات وطنية ّ
عدة سجالت إدارية عن التوظيف في قطاع الخدمة العامة ،وتشمل ً
( )1لجنة الخدمة العامة (أو المؤسسات ذات الصلة مثل و ازرة اإلدارة العامة أو و ازرة المالية) التي تحتفظ بسجل مركزي عن القوى العاملة في قطاع الخدمة العامة على
الصعيد الوطني/المركزي؛

( )2مؤسسة أخرى تحتفظ بسجل مماثل للقوة العاملة في الخدمة العامة على المستوى دون الوطني (مثل و ازرة الحكم المحلي أو الشؤون البلدية)؛
( )3لجنة خدمات الشرطة أو ما شابه ذلك تحتفظ بسجل مركزي ألفراد الشرطة؛ و

المقدمة من المؤسسات الوطنية المذكورة
( )4مكتب إحصائي وطني ينتج إحصاءات عامة عن الوظائف الحكومية من بيانات مسوح القوى العاملة ،أو من البيانات اإلدارية ّ
أعاله التي تحتفظ بسجالت عن الخدمة العامة.

•
•

عادة لجنة الخدمة العامة (أو المؤسسات ذات الصلة
والطريقة األشمل واألكثر شيوعاً لجمع بيانات الموظفين العموميين هي من خالل نظام معلومات إدارة الموارد البشرية ،الذي تديره ً
تبين أن هذه النظم تنتج بيانات أثر دّقة ،وتنطوي على إمكانية أكبر لتغطية مختلف أبعاد التصنيف.
مثل و ازرة اإلدارة العامة أو و ازرة المالية) .وقد ّ
بما أن البيانات اإلدارية التي تنتجها إدارة الموارد البشرية ال تعتبر بيانات "رسمية" في شكلها الخام ،يوصى بقيام تعاون بين المؤسسة الوطنية التي تحتفظ بنظام المعلومات اإلدارية
للموارد البشرية والمكتب الوطني للخدمات اإلدارية ،وذلك بهدف ضمان توفير الجودة الالزمة للبيانات التي تنتجها هيئة الخدمة العامة.

جمع البيانات:
•

مؤشر:
تنسق مع الكيانات الرئيسية المنتَجة للبيانات على الصعيدين الوطني ودون الوطني الستكمال استمارة إبالغ البيانات الالزمة لهذا ال ّ
ّ
يتعين على المكاتب اإلحصائية الوطنية أن ّ
 oكما ينبغي للجان الخدمة العامة (أو الهيئات المسؤولة التي تنتج بيانات الموظفين العموميين) إكمال األقسام التي تحتفظ ببيانات بشأنها ،وأن تقدم االستمارة المستكملة إلى
المكاتب اإلحصائية الوطنية المعنية.

 oوفي حال وجود مؤسسة أخرى تُعنى بإنتاج بيانات الخدمة العامة على المستوى دون الوطني (مثل و ازرة الحكم المحلي أو و ازرة الشؤون البلدية) ،ينبغي أيضاً أن يطلب من
هذه المؤسسة استكمال األقسام تحتفظ ببيانات بشأنها من استمارة إبالغ البيانات ،وأن تعيدها إلى المكاتب اإلحصائية الوطنية.
 oوبالمثل ،إذا قدمت مؤسسة مختلفة بيانات عن أفراد الشرطة (مثل لجنة خدمات الشرطة أو ما شابه ذلك) ،ينبغي أن تطلب المكاتب اإلحصائية الوطنية من هذه المؤسسة
أيضاً من المصلحة الوطنية أن تستكمل األقسام ذات الصلة من استمارة إبالغ البيانات ،وأن تعيدها إلى المكاتب اإلحصائية الوطنية.
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•

وتتوّلى المكاتب اإلحصائية الوطنية ،بوصفها المنسق الرئيسي للنظام اإلحصائي الوطني ،ضمان جودة االستمارة المتعّلق ة باإلبالغ عن البيانات قبل تقديمها لإلبالغ عن أهداف
التنمية المستدامة على الصعيد الدولي.

توافر البيانات
الوصف والسالسل الزمنية:
•
•

يتوّفر في معظم البلدان نظام معلومات إلدارة الموارد البشرية لتتبع تركيبة قطاع الخدمة العامة .غير أن كل نظام معلومات إلدارة الموارد البشرية ينتج أنواعاً مختلفة من البيانات،

مؤشر.
مؤشر ،مع التوجيهات المرفقة لها ،إلى تيسير اإلبالغ
المنسق عن هذا ال ّ
باستخدام تعاريف ونماذج مختلفة .وتهدف استمارة اإلبالغ المفصلة عن البيانات الموضوعة لهذا ال ّ
ّ
مصنفة
كما توّفر قاعدة بيانات اإلحصاءات الديمغرافية التابعة لألمم المتحدة إحصاءات رسمية ُجمعت من أكثر من  230مكتباً إحصائياً وطنياً بشأن األعداد السكانية الوطنية
ّ
ص بـ "طريقة االحتسابً ")
حسب الفئات العمرية ()فترات خمس سنوات)  .هذه اإلحصاءا ت مطلوبة لحساب مقامات النسب  3و  4و (5راجعالقسم الخا ً

الجدول الزمني
جمع البيانات:

ٍ
تسجيل حسن التوقيت
األقل كل سنتين .إذا أمكن ،يجب تحديث النموذج المعتمد سنوياً ،وذلك لكفالة
مؤشر مرة واحدة على
ينبغي تقديم استمارة إبالغ البيانات التي تُستخدم لإلبالغ عن هذا ال ّ
ّ
للتغييرات في تركيبة قطاع الخدمة العامة التي تط أر نتيجة الدورة االنتخابية.
نشر البيانات:

يتم اإلبالغ عن البيانات على الصعيد الدولي في نيسان/أبريل من كل عام ،وتُ َّ
قدم لمحة عن الحالة في  1كانون الثاني/يناير من العام نفسه.
ّ
مؤشر في نيسان/أبريل  ،2020على أساس البيانات المجمعة في  1كانون الثاني/يناير .2020
يجري أول إصدار كامل للبيانات المتعّلقة بال ّ
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المزودة للبيانات
الجهات
ّ

.المكاتب اإلحصائية الوطنية والكيانات الرئيسية المعنية بانتاج البيانات على الصعيدين الوطني ودون الوطني

الجهات المجمعة للبيانات
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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مؤشرات ذات صلة اعتبا اًر من فبراير 2020
ّ
التقدم المحرز في تحقيق الغاية  5-5من أهداف التنمية المستدامة بشأن " كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على
يمكن استخدام هذا ال ّ
مؤشر لرصد ّ
مؤش اًر يرّكز تحديداً على عملية صنع القرار في مجال الخدمة العامة.
قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة" .فهذه الغاية ال
تتضمن ّ
ّ

مؤشر في قياس الغاية  10.2من أهداف التنمية المستدامة بشأن تعزيز " تمكين وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي للجميع ،بغض النظر عن السن أو الجنس
كما ُيفيد هذا ال ّ
1514
مؤش اًر واحداً فقط يقيس االستبعاد االقتصادي.
أو اإلعا قة أو االنتماء العرقي أو اإلثني أو األصل أو الدين أو الوضع االقتصادي أو غير ذلك" ،التي تشمل ّ

14
المؤشر  5.5.2نسبة النساء في المناصب اإلدارية
المؤشر :5.5.1نسبة المقاعد التي يشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية؛
ّ
ّ

15

المؤشر  10.2.1نسبة السكان الذين يعيشون دون  50في المائة من متوسط الدخل ،حسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة
ّ
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الهدف  :16التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة ،وإتاحة
إمكانية وصول الجميع إلى العدالة ،وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع
المستويات
الغاية  :16.7كفالة اتخاذ القرارات على نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على
جميع المستويات
المؤشر  :16.7.1نسبة الوظائف (حسب العمر ،والجنس ،واألشخاص ذوي اإلعاقة ،والفئات السكانية) في
المؤسسات العامة (الهيئات التشريعية الوطنية والمحلية ،والخدمة العامة ،والسلطة القضائية) مقارنة
بمستويات التوزيع على الصعيد الوطني
تغطي هذه البيانات الوصفية الجزء (أ) من هذا المؤشر :نسبة الوظائف (حسب العمر ،والجنس ،واألشخاص ذوي اإلعاقة،
والفئات السكانية) في المؤسسات العامة (الهيئات التشريعية الوطنية والمحلية) مقارنة بمستويات التوزيع على الصعيد الوطني

المعلومات المؤسسية
المنظمة الراعية:
مركز الحوكمة في أوسلو التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واالتحاد البرلماني الدولي

المفاهيم والتعاريف
التعريف:

تركز هذه البيانات الوصفية على أول مكون فرعي من المؤشر  ،16.7.1أال وهو الوظائف في الهيئات التشريعية الوطنية التي

يشغلها أفرًادا من كل واحدة من الفئات السكانية المستهدفة (حسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات السكانية
ذات الصلة بالسياق).

ويهدف العنصر التشريعي الفرعي للمؤشر  16.7.1إلى قياس مدى تمثيل األفراد الذين يشغلون وظائف اتخاذ القرار األساسية
لعامة السكان في الهيئات التشريعية الوطنية .على وجه الخصوص ،يقيس هذا المؤشر التمثيل النسبي للمجموعات السكانية
المختلفة (النساء ،الفئات العمرية) في السكان الوطنيين فيما بين األفراد الذين يشغلون الوظائف التالية في الهيئات التشريعية
الوطنية )1( :األعضاء ( )2والرؤساء ( )3ورؤساء اللجان الدائمة المسؤولين عن الحوافظ التالية :الشؤون الخارجية والدفاع

والمالية وحقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين .باإلضافة إلى ذلك ،ينظر في األحكام االنتخابية والدستورية التي اعتمدتها
البلدان لضمان تمثيل األشخاص ذوي اإلعاقة والفئات السكانية ذات الصلة بالسياق في الهيئات التشريعية.

األساس المنطقي:

مفهوم التمثيل
ثمة ُنهج مختلفة لمفهوم التمثيل في البرلمان ،مع اثنين من أكثر التمثيالت المعروفة على نطاق واسع وهما التمثيل الوصفي
ويعنى التمثيل الوصفي بمدى عكس تشكيل البرلمان
والتمثيل الموضوعي (ُ .)Bird, 2003; Floor Eelbode, 2010
فيعنى بمدى عمل
أما التمثيل الموضوعيُ ،
مختلف المجموعات المختلفة االجتماعية – الديمغرافية في السكان الوطنيينّ .

أعضاء في هذه المجموعات.
البرلمان لمصلحة مجموعات سكانية معينة (بغض النظر عن أعضاء البرلمان يعتبرون أنفسهم
ً

يركز المؤشر  16.7.1على التمثيل الوصفي .واالفتراض األساسي هو ّأنه عندما يعكس البرلمان التنوع االجتماعي ألي أمة،

أن األعضاء يشبهون األشخاص الذين يمثلونهم فيما يتعلق
قد يؤدي ذلك إلى زيادة مشروعية البرلمان بنظر الناخبين ،بما ّ
بالجنس والعمر والعرق واإلعاقة .وتبين أن التمثيل الوصفي يرتبط بمستويات عالية من الثقة بالمؤسسات العامة ،بما أن الناس
وضوحا مع
تمثيال أكثر
بأنهم أقرب إلى الممثلين المنتخبين الذين يشبهونهم وينظرون إلى الهيئات السياسية الممثلة
ً
يشعرون ّ
ً
تحسين نوعية الق اررات المتعلقة بالسياسات وإلصاقها ،وبتأثير أقل ال لزوم له في المصالح الخاصة على اتخاذ الق اررات .1ويجب
بالتالي أن يعزز التمثيل الوصفي التأثير الموضوعي للمجموعات السكانية.
وتقيس منهجية هذا المؤشر التمثيل في عملية اتخاذ القرار البرلماني فيما يتعلق بجنس أعضاء البرلمان وعمرهم .ويحدد مدى
تناسب نسبة النساء األعضاء في البرلمان ونسبة الشباب من أعضاء البرلمان مع نسبة هذه الفئات في المجتمع ككل.
ويعتمد نهج مختلف فيما يتعلق بحالة اإلعاقة والفئة السكانية يركز على األحكام االنتخابية والدستورية التي تضمن تمثيل
ُ
المؤشر").
ومحدودية
األشخاص ذوي اإلعاقة ومختلف الفئات السكانية في البرلمانات الوطنية( .راجع "التعليقات
ّ
ّ

"وظائف اتخاذ القرار" في البرلمانات الوطنية
يرّكز الهدف  1.7.1على اتخاذ القرار وإلى أي مدى يستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي .وبهدف تحقيق
هذا المؤشر ،تم تحديد ثالث وظائف ألهميتها في اتخاذ القرار والقيادة :أعضاء البرلمان ورئيس البرلمان ورؤساء اللجان

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

ار هامة في عملية اتخاذ الق اررات العامة من خالل التصويت على القوانين ومساءلة
يؤدي أعضاء البرلمان أدو ًا
الحكومة.

•

مهما في وضع جدول عمل البرلمان وتنظيم أعمال
عادة ًا
يترأس رئيس المجلس التشريعي فعاليات البرلمان ويؤدي ً
دور ً
البرلمان .ويكون رئيس البرلمان مسؤوًال عن ضمان سير األعمال البرلمانية على نحو منصف وفعال وعن حماية

•

كبير في جدول أعمال اللجنة وعملها ،بما في ذلك
وعادة ،يكون تأثيرها ًا
يترأس رؤساء اللجان عمل اللجان النيابية.
ً
غالبا ما يشارك رؤساء اللجان في مجالس اإلدارة أو
األعمال التشريعية والرقابية المضطلع بها .باإلضافة إلى ذلكً ،

استقاللية الهيئة التشريعية فيما يتعلق بفروع الحكومة األخرى.

المكاتب التي توجه عمل البرلمان العام .وبما أن عدد اللجان الدائمة ووالياتها تختلف بين البرلمانات ،من أجل تحسين

نوعية البيانات وزيادة القابلية للمقارنة ،يأخذ هذا المؤشر باالعتبار خمس لجان دائمة فحسب :الشؤون الخارجية
المؤشر").
ومحدودية
والدفاع والمالية وحقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين (راجع "التعليقات
ّ
ّ

التمثيل السياسي وتفصيل األبعاد
يدعو هذا المؤشر إلى تفصيل الوظائف حسب العمر والجنس واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات السكانية ذات الصلة بالسياق.
أحكاما بشأن تعزيز فرص المشاركة السياسية لألفراد والجماعات
وتتضمن الصكوك الدولية التالية المتعلقة بحقوق اإلنسان
ً
الذين يتمتعون بهذه الخصائص:

الحق في وفرصة المشاركة في الشؤون العامة:
تنص المادة  25من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على "الحق والفرصة ،من دون أي تمييز من أي نوع،
مثل العرق أو اللون أو النوع االجتماعي أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من اآلراء ،أو األصل القومي أو
االجتماعي ،أو الممتلكات ،أو المولد ،أو أي مركز آخر ،في تسيير الشؤون العامة ،مباشرة أو من خالل ممثلين ُيختارون
بحرية".

العمر
يحث قرار مجلس األمن رقم  2250الصادر في العام  2015الدول األعضاء على النظر في طرق زيادة التمثيل الشامل
للشباب في اتخاذ القرار على جميع المستويات في المؤسسات المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية وآليات منع نشوب النزاعات
وحلها ومكافحة التطرف العنيف.

الجنس
يحث قرار مجلس األمن رقم  1325الصادر في العام  2000والق اررات الستة الداعمة فيما بين عامي  2000و 2013بشأن
المرأة والسالم واألمن الدول األعضاء على زيادة عدد النساء على كل مستويات مؤسسات اتّخاذ القرار .وتوّفر اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام  1979األساس لتحقيق المساواة بين النساء والرجال من خالل كفالة الوصول

المتساوي للمرأة والفرص المتكافئة فيما يتعلق بالحياة السياسية والعامة بما في ذلك الحق في التصويت والترشح لالنتخابات
وشغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية (المادة  .)7وتوافق الدول األطراف على اتخاذ كل التدابير المناسبة
للتغلب على التمييز التاريخي ضد المرأة وتخطي العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة في عمليات اتخاذ القرار (المادة ،)8
بما في ذلك التشريعات والتدابير الخاصة المؤقتة (المادة .)4

الحالة العرقية أو األقلية
يضمن إعالن حقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية ( )1992واإلعالن بشأن حقوق
الشعوب األصلية ( )2007أن األشخاص الذين ينتمون إلى األقليات والشعوب األصلية يتمتعون بحق المشاركة في الحياة
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للدولة.

حالة اإلعاقة
تدعو اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ( )2006الدول األطراف إلى ضمان إمكانية مشاركة
األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل كامل وفعال في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع اآلخرين ،بشكل مباشر أو من
خالل ممثلين ُيختارون بحرية ،بما في ذلك الحق والفرصة لألشخاص ذوي اإلعاقة المتاحة للتصويت وأن يتم انتخابهم.
ويوصي القرار  )2017( 2155الصادر عن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بشأن الحقوق السياسية للمعوقين البلدان بالنظر
في إنشاء نظام حصص لمشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في االنتخابات البرلمانية والمحلية بهدف زيادة المشاركة والتمثيل.

المفهوم
يستند المؤشر إلى المفاهيم والمصطلحات األساسية التالية:

•

أيضا "الجمعية" أو "البرلمان") هي فرع متعدد األعضاء من
الهيئة التشريعية الوطنية :الهيئة التشريعية (وتسمى ً
الحكومة ينظر في القضايا العامة ويسن القوانين ويشرف على السلطة التنفيذية.
 oالبرلمانات األحادية  /البرلمانات المؤلفة من مجلسين :يمكن أن تتألف الهيئة التشريعية من غرفة واحدة (برلمان
أحادي) أو غرفتين (برلمان مؤلف من مجلسين) .وينص القانون األساسي للهيئة التشريعية على تنظيمها .حول
العالم 59 ،في المئة من البلدان لديها هيئات تشريعية أحادية ،فيما الـ 41في المئة المتبقية من البلدان لديها
هيئات تشريعية تتألف من مجلسين .2وللسماح بإجراء تحليل شامل ،ينظر هذا المؤشر في كال الغرفتين في
البرلمانات المؤلفة من مجلسين.

•

عضو البرلمان :هو شخص يكون
معينا في هيئة تشريعية وطنية .وتنظر هذه البيانات
عضوا
رسميا
منتخبا أو ً
ً
ً
ً
الوصفية بكل أعضاء الغرفة الدنيا والعليا بغض النظر عن الطريقة المختارة (االنتخاب المباشر ،االنتخاب والتعيين
غير المباشرين).

•

أيضا "رئيس" الهيئة التشريعية) هو رئيس الهيئة التشريعية.
المتحدث :المتحدث (ويسمى ً
عموما مع مجاالت السياسات العامة لإليرادات
اللجنة الدائمة :يتم إنشاؤها طوال فترة الهيئة التشريعية ،وتتماشى
ً

•

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

•

اإلعاقة :اإلعاقات البدنية أو العقلية أو الذهنية أو الحسية الطويلة األمد ،التي ،بالتفاعل مع مختلف الحواجز ،تحول

•

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

دون مشاركتهم الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرين
•
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الفئة السكانية :عدد السكان في بلد ما يتألف من الفئات السكانية المختلفة يمكن تحديدها وفًقا لحالة التمييز العنصري

أو اإلثني أو اللغة وحالة الهجرة واالنتماء الديني والميول الجنسية وحالة اإلعاقة (لجنة األمم المتحدة االقتصادية

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

 2المرجع :هيكلية البرلمانات وقاعدة بيانات اإلتحاد البرلماني الدولي بشأن البرلمانات الوطنية
https://data.ipu.org/compare?field=country%3A%3Afield_structure_of_parliament#pie
 3الجمعية العمومية لألمم المتحدة ،اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة :القرار  /الصادر عن الجمعية العمومية  24كانون الثاني يناير ،2007
 ،A/RES/61/106المتوفر على http://www.refworld.org/docid/45f973632.html
 4مجموعة األقليات  :مجموعة أقل من الناحية العددية من بقية سكان الدولة ،في وظيفة غير مهيمنة ،يتسم أعضاؤها – من رعايا الدولة  -بخصائص
شعورا بالتضامن ،مو ّج ًها نحو الحفاظ على ثقافتها
إثنية أو دينية أو لغوية مختلفة عن مثيالتها لدى باقي السكان ،ويبينون ،وإن كان ذلك ضمنيًا،
ً
وتقال يدها ودياناتها ولغتها .المرجع :مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،حقوق األقليات :المعايير واإلرشادات الدولية للتنفيذ ،2010
>http://www.refworld.org/docid/4db80ca52.html< ،HR/PUB/10/3
 5الشعوب األصلية :الشعوب في البلدان المستقلة التي تعتبر شعوبا ً أصلية بسبب تحدرها من أصل السكان الذين كانوا يقطنون البلد أو إقليما ً جغرافيا ً
ينتمي إليه البلد وقت غزو أو استعمار الدولة أو وقت رسم حدودها الحالية ،والتي ،أيا ً كان مركزها القانوني ،ال تزال تحتفظ ببعض أو بكامل نظمها
االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية الخاصة بها .المرجع :اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية( 1998 ،رقم )169

معينة .وتطال هذه التدابير أحيانا فئات غير "األقليات" كالفئات المهنية
الدستورية واالنتخابية لضمان تمثيل فئات ّ
على سبيل المثال.
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التعليقات والقيود:

قياس التمثيل
•

جرى الطعن في أهمية التمثيل الوصفي بطرق مختلفة .أوًال ،يطرح سؤال عن ما ومن يجب أن ي َّ
مثل في الهيئة
ُ
ّ ُ
معينة (النساء والشباب واألقليات إلخ) دون غيرها (الفقراء والمثليات
التشريعية ،لماذا يجب التركيز على فئات ّ

رسميا إلخ)؟
والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والفئات العرقية التي قد ال يكون معترف بها
ً
خطر إذا كان يمنع المواطنين من اختيار ممثليهم الذين ال يشبهونهم .فأحد
ثانيا ،قد ُيعتبر مفهوم التمثيل الوصفي ًا
ً
المبادئ األساسية للديمقراطية هي حرية االختيار في صندوق االقتراع ،وإذا كان ال بد من التصويت لشخص من

جنسكم أو عرقكم ،بالتالي تكون الحرية المتأصلة مقيدة .ثالثًا،ـ ينطوي التمثيل الوصفي على خطر أن يصبح غاية
بحد ذاته في نهاية المطاف .وال يجب أن تنتهي الشواغل المتعلقة بالتمثيل الفعال ما إن يكون لدى البرلمان العدد

المناسب من األعضاء لكل مجموعة من األقليات .في هذه المرحلة ،يجب أن تكون الشواغل بشأن التمثيل السياسي
المالئم مجرد بداية .يجب أن يكون هؤالء األعضاء قادرين على التعبير عن شواغل األقليات ،وأن تُتاح لهم الفرص

نفسها للتأثير في السياسة العامة كأعضاء آخرين .وعلى الرغم من ذلك ،إذا كان البرلمان ال يضم أي امرأة أو شباب

أو أقليات إلخ أو كان يضم قلة قليلة منهم ،قد يكون ذلك عالمة مقلقة على عدم االستماع إلى مصالحهم.7
•

جنبا إلى جنب مع المشاركة ومع كال المفهومين اللذين يشكالن جزًءا من الهدف  .16.7فمن
يجب أن يسير التمثيل ً
دون إتاحة فرص حقيقية للمواطنين للمشاركة في اتخاذ القرار البرلماني ،من غير المرجح أن يؤدي التمثيل وحده إلى
سيطرة شعبية فعالة على الحكومة ،أحد المبادئ األساسية للديمقراطية (المركز الدولي للديمقراطية والمساعدة
االنتخابية.)2013 ،

•

مؤشر على المستوى الرمزي للطريقة التي
ًا
يوّفر عمر وجنس األفراد الذين يشغلون وظائف اتخاذ القرار في البرلمان
شابا (أو
يتم بها تقاسم السلطة داخل هذه المؤسسةّ .إال ّأنه ليس هناك ما يؤكد ّأنه إذا كان متحدث أو رئيس لجنة ً

•

يتيح تتبع سن أعضاء البرلمان قياس تمثيل الشباب في البرلمان .لكن ،في معظم البرلمانات حول العالم ،تعتبر

جال (أو امرأة) أو ينتمي أو تنتمي إلى مجموعة أقليات ،سيبرز  /تبرز القضايا التي تهم الفئات
ًا
كبير في السن) ،ر ً
ذات السمات االجتماعية – الديمغرافية نفسها.
المناصب القيادية كالمتحدث ورؤساء اللجان الدائمة وظائف عليا تتطلب خبرة كبيرة وتُمنح االعتراف باإلنجاز

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

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

الرؤى المتبصرة ذات الصلة على أساس تصنيف الجنس.
•

8
أن اللجان التي تمثل حوافظ السياسات "الصعبة"
وبينت دراسات االتحاد البرلماني الدولي عن المرأة في البرلمانات ّ
ّ
أما اللجنتان األخريان التي يتتبعها المؤشر
الثالث الشؤون الخارجية والدفاع والمالية يسيطر عليها الرجال تقليدياّ .

أيضا موضع اهتمام بالنظر إلى مجاالت
والتي تمثل الحوافظ الشاملة لحقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين فهي ً
التركيز الخاص ة بكل منهما .وعلى الرغم من عدم وجود هاتان اللجنتان في كل برلمان ،يدل وجودهما على التزام

محدد داخل البرلمان لحماية حقوق اإلنسان وتحقيق المساواة بين الجنسين.
•

جدا .بالتالي ،قد ال
ًا
في بعض البلدان ،ال سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية ،قد يكون عدد أعضاء المجلس
صغير ً
أن نظام اللجنة قد ال تحتوي على التوزيع نفسه بحسب مجاالت المسؤولية ،كما ُيالحظ في
يكون هناك نظام لجنة أو ّ

جدا ،قد تُؤثر إضافة
ًا
معظم برلمانات العالم .باإلضافة إلى ذلك ،في البرلمانات التي يكون عدد األعضاء فيها
صغير ً
أو تخفيض شخص واحد أو شخصين من عدد النساء أو عدد أعضاء البرلمان الشباب بشكل كبير في النسبة المئوية
اإلجمالية لتمثيل هذه الفئات.

المنهجية
•

غالبا ما يمكن أن تتبع البرلمانات الوطنية تمثيل األقليات والشعوب األصلية
فيما يتعلق بنطاق "الفئات السكانية" ،فيما ً
أيضا إلى رفع التقارير عن أي فئات سكانية يتم تتبعها ،بما في
دوليا ،يدعو المؤشر ً
بسبب توافر التعاريف المقبولة ً

•

تمشيا مع تركيز الهدف
ومن المحدودية الواضحة لهذه البيانات الوصفية ّأنها تنظر في أعضاء البرلمان فحسبً ،
 16.7على اتخاذ القرارّ .إال أن بعض البرلمانات يعتبرون من المفيد أن يتم النظر في تكوين مختلف فئات الموظفين

ذلك الفئات المهنية على سبيل المثال.

ككتبة البرلمان وكتبة اللجان أو الباحثين إلخ.
•

من يتولى رئاسة اللجان البرلمانية هو جزء كبير من التوزيع للمقاعد داخل البرلمان .على سبيل المثال ،البرلمانات
أعضاء تقل أعمارهم عن  30سنة لن يتمكنوا من تولي رئاسة أي لجنة تحت هذه السن .وبما أن مقاعد
التي ال تضم
ً
اللجان تُمنح عادةً على أساس الخبرة واألقدمية ، 9يتوقع أن تكون الفئات العمرية األعلى مشتركة بين رؤساء اللجان

ورؤساء البرلمانات.

 8راجع على سبيل المثال االتحاد البرلماني الدولي " ،البرلمانات المراعية لالعتبارات الجنسانية" (" ،)2011المساواة في السياسة :دراسة استقصائية
للنساء والرجال في البرلمانات" (" ،)2008المرأة في البرلمان 20 :سنة في المراجعة" (" ،)2016المرأة في السياسة" ()2017
 9راجع على سبيل المثال "البرلمانات المراعية لالعتبارات الجنسانية" ،ص( 18.حول رؤساء اللجان" :يتعيّن على جميع القادة ،بغض النظر عن نوع
الجنس أن يبرهنوا على قدراتهم قبل أن يبرهنوا عن قبولها كجهات ذات مصداقية وشرعية")

جمع البيانات
•

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

•

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

•

معين).
المتحدثين ورؤساء اللجان ،في وقت الترشيح لمنصب ّ

النهج الموصى به لرصد اإلعاقة والفئات السكانية
 )1حساسية البيانات المتعلقة باإلعاقة والفئات السكانية
•

الجهود المبذولة لتعزيز البرلمانات الشاملة تفترض االعتراف بالتنوع اإلثني – الثقافي .10في سياقات معينة ،قد يكون
عدة جاهدة على تقييد أو حظر تحديد
حساسا
متغي ًار
وسياسيا .على سبيل المثال ،تعمل بلدان ّ
وضع الفئات السكانية ّ
ً
ً
المركز اإلثني أو الديني من أجل حماية الفئات الضعيفة من السكان أو تثبيط الصراع بين األعراق .باإلضافة إلى
ير بين البلدان .عالوة على ذلك ،يوجد مبدأ قوي لحقوق
ذلك ،تختلف تعاريف الفئات التي تشكل األقلية اختالًفا كب ًا
اإلنسان يعتبر أن األفراد يجب أن يتمكنوا من االختيار أن يحددوا أنفسهم أعضاء أقلية أم ال .فمن من غير المناسب
للبرلمانات (أو أي هيئة أخرى) توّلي عضوية مجموعة معينة من السكان أو تعيين أعضائها.

•

التحيز الضمني ضد اإلعاقة جمع البرلمانات للبيانات حول هذه الخاصية
كذلك ،يمكن أن تجعل التصورات التمييزية و ّ
أن برلمانيين من ذوي اإلعاقة ،كأي شخص آخر ،يتمتعون بالحق
مسألة حساسة بالقدر نفسه .ويعود ذلك جز ًئيا إلى ّ
عدة دول ،تندرج المعلومات المتعلقة
بالخصوصية وبالتالي ليسوا ملزمون بالكشف عن أي إعاقة.
ً
فضال عن ذلك ،في ّ
باإلعاقة تحت مظلة البيانات الصحية ،وتُعتبر بالتالي سرية فتُمنع إ ًذا البرلمانات من نشر هذه المعلومات حتى على

11
حاليا بجمع بيانات عن اإلعاقة بشكل منهجي فيما بين أعضاء
أساس مجهول  .ونتيجة لذلك ،ال يقوم أي بلد ً
البرلمانات .وكما أشارت وكالة االتحاد األوروبي المعنية بالحقوق األساسية إلى ّأنه فيما يشكل جمع بيانات إحصائية

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

 10راجع على سبيل المثال االتحاد البرلماني الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي” ،تمثيل األقليات والشعوب األصلية في البرلمان :نظرة شاملة“
()2010
 11راجع على سبيل المثال النظام األوروبي العام لحماية البيانات (  )GDPR, 2016/679الذي أدخل تعريفًا واسعًا جدًا للبيانات الصحية ومجموعة
من القيود على معالجتها .وأصبح النظام األوروبي العام لحماية البيانات ساري المفعول في جميع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي في أيار  /مايو
2018
 12وكالة االتحاد األوروبي المعنية بالحقوق األساسية " ،الحق في المشاركة السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة :مؤشرات حقوق اإلنسان" ()2014

 )2المحدودية المفروضة على نهج التمثيل الوصفي لتتبع حالة اإلعاقة وحالة الفئات السكانية
•

خالًفا للجنس والعمر ،لن يكون رصد التمثيل الوصفي ألعضاء لبرلمان على أساس اإلعاقة أو حالة الفئات السكانية

•

اعا مختلفة من اإلعاقات بدرجات مختلفة من الشدة ،من غير
ًا
نظر إلى مدى اتّساع مفهوم اإلعاقة الذي يشمل أنو ً
أن إحصاءات اإلعاقة على
الواقعي وغير المبرر أن ُيتوقع نسبة تمثيل أحادي في البرلمان .عالوة على ذلك ،بما ّ
دائما ،ناهيك عن إتاحتها ،يمكن أن تكون المقارنة بين حصة األشخاص ذوي
المستوى الوطني ليست مستكملة ً

•

ثمة شواغل مماثلة فيما يتعلق برصد تمثيل فئات سكانية مختلفة .ففي البلدان التي تتألف شعوبها من فئات متنوعة

مجديا.
ممكنا وال
ًا
أمر ً
ً

اإلعاقة في السكان الوطنيين وفي البرلمان غير سليمة أو صعبة التحديد.

من السكان (قد يمثل بعضها أقل من  1في المئة من السكان) ،من المستحيل وغير الضروري انعكاس هذه التعددية
بدقة في البرلمان.
•

ألسباب أخالقية ،يمكن جمع البيانات حول حالة اإلعاقة والفئات السكانية ألعضاء البرلمان من خالل الدراسات
حاليا ،سيجري
ًا
االستقصائية الفردية التي تستوفي معايير السرية فحسب.
ونظر إلى أن هذه الممارسة غير معمول بها ً
ممكنا.
استكشاف اختبار هذا النهج في المستقبل لتحديد إذا كان مسح  46000من البرلمانيين في العالم
ً

 )3اعتماد نهج تدريجي
•

نظر إلى الحساسية المتصورة لجمع البيانات حول حالة اإلعاقة والفئات السكانية والشواغل المتعلقة بجدوى رصد
ًا
بدال من األحكام االنتخابية والدستورية التي تكفل تمثيل األشخاص ذوي
التمثيل الوصفي وفائدتهُ ،يقترح إجراء تقييم ً

•

استخداما لضمان تمثيل بعض الفئات في العملية
تُعتبر المقاعد والحصص المعينة من بين الوسائل االنتخابية األكثر
ً
السياسية .وما هو أبعد من ضمان عدد أدنى من المقاعد التي يشغلها األشخاص ذوو اإلعاقة وبعض الفئات

اإلعاقة ومختلف الفئات السكانية في البرلمانات الوطنية.

السكانية ،يدل وجود هذه األحكام على التزام البلد بالحق بالمشاركة على قدم المساواة في الحياة العامة والسياسية.
•

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

وتُستخدم

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

13

تقع حصص األحزاب الطوعية خارج نطاق هذا المؤشر

حصصا انتخابية لمختلف الفئات (اإلثنية والدينية على سبيل المثال) التي تندرج
بلدا
دساتير وقوانين أكثر من ً 30
ً
عادة تحت اسم "فئات األقليات" .وقلة قليلة من البلدان لديها أحكام مماثلة فيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة.14
ً
•

إن عدم جدوى النظر في التمثيل الوصفي ال يعني ّأنه ما من جدوى إلنتاج إحصاءات عن اإلعاقة والفئات السكانية

إرشاديا من حاالت عجز أعضاء البرلمان عن اإلبالغ الذاتي يمكن أن يساعد اإلدارات
عددا
إن ً
في البرلمان ،بل ّ
ً
أيضا أن يوّفر معلومات
البرلمانية في جميع أنحاء العام على تلبية احتياجاتهم الخاصة على نحو أفضل .ويمكنه ً

قيمة عن الممارسة الفعلية (وليس الوضع القانوني فحسب) للحق اإلنساني في تكافؤ الفرص في المشاركة في الحياة

قيمة لمجموعة واسعة من الجهات
العامة والسياسية .ويمكن لهذه المعلومات ،عندما تدعمها أرقام محددة ،أن تكون ّ
الفاعلة التي تحاول تحديد الحواجز التي تحول دون المشاركة السياسية والتصدي لها ،بما في ذلك المجتمع المدني
والدعاة المجتمعيين والباحثين والشركاء في التنمية والمؤسسات السياسية أنفسهم.
•

تمشيا مع النهج التدريجي المقترح ،تم إعداد دراسة استقصائية شاملة (راجع الملحق ومصادر البيانات) لتسهيل عملية
ً
ذاتيا بشأن حالة اإلعاقة (باستخدام المجموعة القصيرة من األسئلة
جمع البيانات التي رفع البرلمان التقارير عنها ً
أعدها فريق واشنطن) والفئة السكانية .ويمكن ل ار ٍع محايد كمكتب اإلحصاءات الوطني أو
المتعلقة باإلعاقة التي ّ

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

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

أيضا عن تكوين البرلمانات المحلية
توصيات تتعلق برفع التقارير ً
حاليا في البرلمانات الوطنية فحسب ،يمكن النظر في توسيع نطاقه في المستقبل ليشمل الهيئات التشريعية
فيما ينظر المؤشر ً
تمشيا مع الهدف  16.7الذي يدعو إلى جعل عملية اتخاذ القرار تمثيلية "على جميع المستويات".
في البرلمانات المحلية ً

وتتمتع المجالس البلدية أو المجالس المحلية بسلطات هامة التخاذ الق اررات ،بما في ذلك القدرة على إصدار الق اررات التي تؤثر

في حياة مجتمعاتها المحلية .وفي حين ّأنه من السابق ألوانه اقتراح منهجية عالمية لرفع التقارير عن التمثيل في المجالس

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

14

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

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

المنهجية

طريقة االحتساب:
•

األعضاء:

يهدف المؤشر ( 16.7.1أ) إلى مقارنة نسبة مختلف الفئات الديمغرافية (حسب الجنس والعمر) الممثلة في البرلمانات
الوطنية مع نسبة الفئات نفسها من السكان الوطنيين فوق سن األهلية.
لرفع التقارير عن المؤشر ( 16.7.1أ) ،يجب احتساب نسبتين ،أال وهما:
 نسبة أعضاء البرلمان "الشباب" (الذين يبلغون من العمر  45سنة وما دون) نسبة أعضاء البرلمان اإلناثعند مقارنة نسبتي أعضاء البرلمان "الشباب" و

نسبة أعضاء البرلمان النساء مع حصص السكان الوطنيين الذين

تبلغ أعمارهم  45سنة وما دون (للنسبة األولى) واإلناث (للنسبة الثانية) ،من المهم النظر في الفئة التي تبلغ سن األهلية
أو ما فوق .فسن األهلية ،بحكم التعريف ،أدنى عمر محتمل ألعضاء البرلمان .بعبارة أخرى ،إذا كان سن األهلية في بلد
ما  18سنة ،يكون السكان الوطنيون الذين يتم استخدامهم كأساس للمقارنة للنسبة األولى (نسبة أعضاء البرلمان "الشباب")
السكان الوطنيين الذين تتراوح أعمارهم بين  18و( 45ال بين  0و ،)45وللنسبة الثانية (نسبة أعضاء البرلمان اإلناث)
السكان اإلناث اللواتي تبلغ أعمارهن  18سنة وما فوق.
 )1الحتساب نسبة أعضاء البرلمان "الشباب" (الذين يبلغون من العمر  45سنة وما دون) ،تُستخدم الصيغة التالية:
Ratio 1 = Proportion of MPs aged 45 and below in parliament
Proportion of the national population aged 45 and below
Ratio 1

النسبة 1

Proportion of MPs aged 45 and below in

نسبة أعضاء البرلمان الذين يبلغون من العمر  45سنة

Proportion of the national population

نسبة السكان الوطنيين الذين يبلغون من العمر  45سنة

parliament

aged 45 and below

وما دون في البرلمان
وما دون

(مع سن األهلية كحد أدنى)
حيث:
 المقسوم هو عدد المقاعد التي يشغلها أعضاء البرلمان الذين يبلغون من العمر  45سنة وما دونمقسوما على العدد
ً
اإلجمالي ألعضاء البرلمان
 يمكن احتساب المقسوم عليه باستخدام أرقام السكان الوطنيين على الشكل التالي:-

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

Size of national population

حجم السكان الوطنيين

age of eligibility

سن األهلية

يمكن تفسير النسبة الناتجة على النحو اآلتي:
أبدا ألعضاء البرلمان "الشباب" (الذين يبلغون من العمر  45سنة وما دون) في البرلمان
  0يعني ال تمثيل ًتماما ألعضاء البرلمان "الشباب" (الذين يبلغون من العمر  45سنة وما دون) في البرلمان
  1يعني تمثيل نسبي ً < 1يعني نقص في تمثيل أعضاء البرلمان "الشباب" (الذين يبلغون من العمر  45سنة وما دون) في البرلمان 1> -يعني تمثل زائد "للشباب" (الذين يبلغون من العمر  45سنة وما دون) في البرلمان

وفي حين أن نسبة بسيطة من أعضاء البرلمان الشباب ليست قابلة للمقارنة على المستوى الدولي ،تُستخدم النسبة

المحسوبة باستخدام الصيغة المذكورة أعاله .على سبيل المثال ،قد يكون  48في المئة من أعضاء البرلمان "الشباب"

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

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

أن النسبتين  1.6و 0.9قابلتين للمقارنة .فهما تساعداننا
ائدا في بلد
يعني
ً
ونقصا في التمثيل في بلد آخر) ،غير ّ
تمثيال ز ً
ً
على فهم إذا كانت نسبة  48في المئة من أعضاء البرلمان البالغين من العمر  45سنة أو ما دون قريبة من التمثيل
النسبي لهذه الفئة العمرية من السكان الوطنيين أو بعيدة عنه.

 )2الحتساب نسبة أعضاء البرلمان اإلناث ،تُستخدم الصيغة التالية:
Proportion of women in parliament
Proportion of women in the national population

= Ratio 2

(مع سن األهلية كحد أدنى)

Ratio 2

النسبة 2

Proportion of women in parliament

نسبة النساء في البرلمان

Proportion of women in the national

نسبة النساء في السكان الوطنيين

population
حيث:

مقسوما على العدد اإلجمالي ألعضاء البرلمان
 المقسوم هو عدد المقاعد التي يشغلها أعضاء البرلمان النساءً
 يمكن احتساب المقسوم عليه باستخدام أرقام السكان الوطنيين على الشكل التالي:][Size of female national population > or = to age of eligibility
Size of the national population > or = to age of eligibility
Size of female national population

حجم السكان الوطنيين من النساء

age of eligibility

سن األهلية

Size of the national population

حجم السكان الوطنيين

عموما حوالى  50في المئة من السكان
مالحظة :يمكن تحديد المقسوم على  50في معظم البلدان ،بما أن النساء يمثلن
ً
الوطنيين في أي فئة عمرية.
يمكن للنسبة الناتجة أن تكون:
  0عندما ال يتم تمثيل النساء في البرلمان <1 -عندما تكون نسبة النساء في البرلمان أقل من نسبة النساء في السكان الوطنيين

  =1عندما تساوي نسبة النساء في البرلمان نسبة النساء في السكان الوطنيين  >1عندما تكون نسبة النساء في البرلمان أعلى من نسبة النساء في السكان الوطنيين•

المتحدثون  :ال احتساب ،بما أن أغلبية البرلمانات ليس لديها متحدث واحد للبرلمان الواحد في البرلمانات األحادية أو
15
سجل الخصائص الشخصية للشخص /
متحدث واحد للغرفة الواحدة في البرلمانات المؤلفة من مجلسين  .وتُ ّ
المتحدث (على سبيل المثال ،الفئة العمرية والجنس).
األشخاص الذين يتولون منصب
ّ

•

رؤساء اللجان الدائمة المعنية بالشؤون الخارجية والدفاع والمالية وحقوق اإلنسان والمسواة بين الجنسين :ال احتساب،

سجل الخصائص الشخصية للشخص  /األشخاص
بما أن البيانات المجمعة تشمل خمسة رؤساء لجان فحسب .وتُ ّ
الذين يتولون رئاسة هذه اللجان الثالث (على سبيل المثال ،الفئة العمرية والجنس).

االحتساب في الهيئات التشريعية المؤلفة من مجلسين
في الهيئات التشريعية المؤلفة من مجلسين ،تُجمع البيانات وتُحتسب بشكل منفصل للوظائف نفسها في كل غرفة.

تفصيل:
•

الجنس (ذكر  /أنثى)

•

أما بالنسبة
العمر :الحد العمري من  45سنة وما دون في وقت االنتخابات ألعضاء الهيئة التشريعية الحاليةّ .
إلى رئيس البرلمان ورؤساء اللجان الدائمة الحد العمري نفسه  45سنة وما دون في وقت الترشيح لمنصب
الرئاسة.16

•

اإلعاقة :الئحة األحكام االنتخابية والدستورية التي تضمن تمثيل األشخاص ذوي اإلعاقة

•

والفئات السكانية ذات الصلة بالسياق (على سبيل المثال ،الشعوب األصلية  /اللغوية  /اإلثنية  /الدينية /
المهنية) :الئحة األحكام االنتخابية والدستورية التي تضمن تمثيل الفئات السكانية المتنوعة في البرلمان.

معالجة القيم الناقصة
•

على المستوى البلد

 15في حاالت نادرة جدًا ،هناك متحدثين أو أكثر للبرلمان الواحد  /الغرفة الواحدة .وتوخيًا للوضوح واالتساق في التحليل ،ال تتضمن هذه البيانات
الوصفية احتسابًا لهذه الحاالت.
 16في محاولة لزيادة توافر البيانات وتقليص الفجوات المتعلقة بالسن ونوع الجنس إلى حد أدنى ،يتماشى هذا المؤشر مع ممارسات جمع البيانات
القائمة لدى االتحاد البرلماني الدولي فيما يتعلق بالعمر .ويُعتمد تعريف االتحاد البرلماني الدولي للشباب الذين تقل أعمارهم عن  45سنة

ال معالجة للقيم الناقصة (أو المفقودة)
•

على المستويين اإلقليمي والعالمي

ال معالجة للقيم الناقصة (أو المفقودة)

المجاميع اإلقليمية
المؤشر" أعاله) حول التمثيل
ومحدودية
دوليا التي تجمع النسبتين (راجع قسم "التعليقات
ّ
ّ
يجب احتساب القيمة القابلة للقياس ً
النسبي لألعضاء حسب الجنس والعمر لهذا المؤشر .ال يجري احتساب البيانات الموفرة حول المتحدث ورؤساء اللجان الدائمة
بأنها نسب.
الخمسة ،التي ال ُيعبر عنها ّ
في حالة البرلمانات الثنائية ،تُحتسب القيمة القابلة للقياس لكل غرفة على حدة.

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

أ) النسبة  :1نسبة أعضاء البرلمان "الشباب" (الذين يبلغون من العمر  45سنة وما دون)
لنعتبر ّأنه في بلد أ 30 ،في المئة من السكان الوطنيين يبلغون من العمر  45أو أقل (لكنهم يتجاوزون سن األهلية)ّ ،إال أن
 25في المئة من أعضاء المجلس يشكلون جزًءا من هذه الفئة العمرية:
Proportion of MPs aged 45 and below in parliament

= Ratio 1

Proportion of the national population aged 45 and below
(مع سن األهلية كحد أدنى)
Ratio 1

النسبة األولى

Proportion of MPs aged 45 and

عاما وما
نسبة أعضاء البرلمان الذين يبلغون من العمر ً 45
دون في البرلمان

below in parliament

Proportion of the national

نسبة السكان الوطنيين

population aged 45 and below
النسبة= 0.83 =0.25 / 0.3

ناقصا في ما بين أعضاء البرلمان
( <1بما أن أعضاء البرلمان البالغين من العمر  45سنة وما دون يتم تمثيلهم
ً
تمثيال ً
كثير
بالمقارنة مع نسبة هذه الفئة في السكان الوطنيين .النسبة قريبة من  1بما أن حصة أعضاء البرلمان "الشباب" ليست بعيدة ًا
عن الحصة المناظرة من السكان الوطنيين الذين يندرجون ضمن هذه الفئة العمرية)

ب) النسبة  :2نسبة أعضاء البرلمان اإلناث
لنعتبر أن في البلد أ نفسه ،يشغل أعضاء البرلمان النساء  10في المئة من المقاعد (ولنعتبر ّأنه يمكننا أن نفترض ّأنه في البلد

معينة).
أ ،تمثل النساء
عموما  50في المئة من السكان الوطنيين من فئة عمرية ّ
ً

Proportion of women in parliament
Proportion of women in the national population

= Ratio 2

(مع سن األهلية كحد أدنى)
Ratio 2

النسبة 1

Proportion of women in parliament

نسبة النساء في البرلمان

Proportion of women in the national

نسبة النساء من السكان الوطنيين

population

النسبة= 0.2 =0.10/0.50

ناقصا في ما بين أعضاء البرلمانّ ،إال أن النسبة هذه المرة أصغر بما أن التمثيل القائم
( <1بما أن النساء يتم تمثيلهن
ً
تمثيال ً
بعيدا عن تحقيق المساواة).
على النوع االجتماعي في البرلمان ً

ج) احتساب الفجوة بين كل من النسبتين و"درجة التعادل" 1
باستخدام المثل أعاله:
الفجوة  :1نسبة أعضاء البرلمان "الشباب" (الذين يبلغون من العمر  45سنة وما دون)0.17 =0.83-1 :
الفجوة  :2نسبة أعضاء البرلمان اإلناث0.8 =0.2-1 :

مالحظة مهمة :يُجرى هذا االحتساب بغض النظر عن إذا كانت النسبتين أصغر أو أكبر من  ،1وبالتالي باستخدام قيم
أن
مطلقة .على سبيل المثال ،لنعتبر أن في بلد ما  50في المئة من أعضاء البرلمان يبلغون من العمر  45سنة وما دونّ ،إال ّ
 35في المئة من السكان الوطنيين يندرجون في هذه الفئة العمرية .تكون النسبة  1لهذا البلد  .1.43=50/35النسبة أكبر من
ائدا .وبالتالي تُحتسب الفجوة  1على النحو اآلتي:
 1بما أنه يتم تمثيل أعضاء البرلمان "الشباب"
ً
تمثيال ز ً
الفجوة  :1نسبة أعضاء البرلمان "الشباب" (الذين يبلغون من العمر  45سنة وما دون)0.43 = |0.43-| = |1.43-1| :

مجددا،
أن النساء يشغلن  60في المئة من المقاعد في بلد آخر .ففي هذا البلد ،تكون النسبة .1.2=50/60 :2
ّ
ولنعتبر ّ
ائدا .تحتسب بالتالي الفجوة  2على النحو اآلتي:
النسبة أكبر من  1بما أنّه يتم تمثيل النساء
ً
تمثيال ز ً
الفجوة  :2نسبة أعضاء البرلمان اإلناث0.2 = |0.2-| =|1.2 – 1| :

د) احتساب متوسط الفجوتين
متوسط الفجوة= الفجوة  + 1الفجوة 2
2
باستخدام المثل األول المذكور أعاله0.485 = ]0.8 + 0.17[ :
2

ه) التحويل إلى "قيمة قابلة للقياس" بين  0و100
القيمة القابلة للقياس اإلجمالية=
باستخدام المثل األول المذكور أعاله51.5 = 100 x 0.515 = 100 x ]100.485[ :

يمكن تفسير القيمة القابلة للقياس على النحو اآلتي:
 كلما كانت النتيجة أقرب إلى  ،100عكس تكوين البرلمان التنوع االجتماعي في البالد من ناحية الجنس والعمر (أيأن  100يعني صورة طبق األصل عن نسبة النساء والناس الذين يبلغون  45سنة وما دون في البرلمان والمجتمع)
قليال ما يعكس تكوين البرلمان التنوع االجتماعي في البالد من ناحية الجنس والعمر
 كلما كانت النتيجة أقرب إلى ً ،0أن  0يعني أن ال تمثيل للنساء وال "للشباب" الذين يبلغون  45سنة وما دون في ما بين أعضاء البرلمان)
(أي ّ

مالحظات هامة حول تفسير القيمة القابلة للقياس:
الحاجة إلى النظر في النسب الفردية والقيمة القابلة للقياس اإلجمالية.
يجب أخذ القيمة القاب لة للقياس اإلجمالية والنسبتين الفرديتين اللتين تتعلقان بالتمثيل القائم على العمر والتمثيل القائم على
الجنس باالعتبار .عندما يقوم بلد ما بأداء تمثيل جيد للتمثيل النسبي لمجموعة واحدة (على سبيل المثال ،أعضاء البرلمان
"الشباب" في المثل المذكور أعاله حيث كانت النسبة  )0.83أو يقوم بأداء تمثيل ضعيف أو متوسط للتمثيل النسبي لمجموعة
عوض
أخرى (على سبيل المثال ،أعضاء البرلمان اإلناث في المثل المذكور أعاله حيث كانت النسبة  ،0.2ال يجب أن ُي ّ

التمثيل األفضل لمجموعة واحدة التمثيل الضعيف للمجموعة األخرى .وال يجب تجاهل التمثيل األفضل بسبب التمثيل الضعيف

الذي يخّفض القيمة القابلة للقياس اإلجمالية .في المثل المذكور أعاله ،تُعتبر القيمة القابلة للقياس  51.5هي قيمة متوسطة:

(على مقياس يتراوح بين  0و :)100تم تعويض النسبة المنخفضة لتمثيل اإلناث ( )0.2بالنسبة العالية لتمثيل أعضاء البرلمان

"الشباب" ( .)0.83ويخفي هذا المتوسط في القيمة القابلة للقياس  51.5التمثيل الجيد ألعضاء البرلمان "الشباب" بما أن
المستوى األدنى من تمثيل أعضاء البرلمان اإلناث تخّفض القيمة القابلة للقياس اإلجمالية.

تأثير سن األهلية للغرف العليا في نسبة العمر والقيمة القابلة للقياس اإلجمالية
عدة مؤلفة من مجلسين أعلى في الغرفة العليا بكثير من الغرفة الدنيا ،اعتمد بعض
فيما يكون سن األهلية في مجالس تشريعية ّ
ٍ
متساو أو متشابه لكال الغرفتينّ .17إال ّأنه بغض النظر عن الحد األدنى لسن األهلية المحدد للغرف العليا،
منها على شرط سن

سنا في المتوسط من أعضاء الغرف الدنيا (راجع الشراكة الجديدة) .بالتالي،
فإن أعضاء هذه الغرف في كل أنحاء العالم أكبر ً
ّ
يرّجح أن يكون لهذه الغرف العليا التي لديها سن أهلية منخفض نسبة منخفضة ألعضاء البرلمان "الشباب" .بعبارة أخرى ،في
منخفضا ،من المرجح أن تكون حصة أعضاء البرلمان الذين يبلغون  45سنة وما دون
الغرف العليا حيث يكون سن األهلية
ً

 17في  41غرفة عليا ،يبلغ سن األهلية  30عا ًما أو أكثر ،وفي  7غيرها يتراوح ما بين  25و .29في الـ 26غرفة متبقية التي يجمع
االتحاد البرلماني الدولي المعلومات بشأنها ،يتراوح سن األهلية ما بين  18و 24سنة .المرجع :الشراكة الجيدة
( ) https://data.ipu.org/compare?field=chamber%3A%3Afield_min_age_member_parl&structure=any__upper_chamber#bar

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

مصادر التباين:

دوليا لهذا المؤشر
ال بيانات مقدرة ً

المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد الوطني:
يرفع االتحاد البرلماني الدولي مباشرة التقارير بشأن عمر وجنس األعضاء والمتحدثين ورؤساء اللجان واألحكام االنتخابية
والدستورية التي تضمن تمثيل األشخاص ذوي اإلعاقة ومختلف الفئات السكانية في البرلمانات .فاالتحاد البرلماني الدولي يجمع
هذه البيانات في قاعدة الشراكة الجديدة بشأن البرلمانات الوطنية (.)https://data.ipu.org
تحتوي الشراكة الجديدة على بيانات بشأن تكوين جميع البرلمانات الوطنية وهيكلها وأساليب عملها .وقد تم إطالق الشراكة
الجديدة في أيلول  /سبتمبر لتكون خلًفا لقاعدة الشراكة بشأن البرلمانات الوطنية التي أنشأها االتحاد البرلماني الدولي في العام

مجاال مختلًفا تم تجميعهم أو تحديثهم على فترات متفاوتة بحسب طبيعة
 .1996وتحتوي الشراكة الجديدة على حوالى 450
ً

البيانات .ويجمع االتحاد البرلماني الدولي البيانات مباشرة من البرلمانات الوطنية ومن مراجع رسمية أخرى (كالجان االنتخابية).
وتُجمع البيانات باستخدام استبيانات ودراسات استقصائية يتم توزيعها عن طريق المجموعات الوطنية لالتحاد البرلماني الدولي

(عن طريق األمين العام للبرلمانات غير األعضاء .حتى  19أيلول  /سبتمبر  ،2018بلغ عدد األعضاء في االتحاد البرلماني
وطنيا آخر غير أعضاء) .يقوم االتحاد البرلماني الدولي بتجهيز البيانات قبل إدراجها
لمانا
الدولي 177
عضوا ،وهناك  16بر ً
ً
ً
سنويا بعد كل انتخاب أو تتغير
يوميا ،فيما يتم تحديث البعض اآلخر ً
في قاعدة البيانات .ويجري تحديث بعض البيانات ً
سنويا على األقل.
السلطات الدستورية أو القانونية للبرلمان .وتُدعى البيانات إلى التحقق من بياناتها وتحديثها ً

وما إن يتم رفع منهجية مؤشر أهداف التنمية المستدامة إلى المستوى الثانيُ ،يعلم االتحاد البرلماني الدولي البرلمانات بأن جزًءا
من البيانات التي توفرها تُستخدم لتحقيق أهداف هذا المؤشر ،و ّأنه سيوفر المبادئ التوجيهية المناسبة للمجيبين .باإلضافة إلى
ذلك ،سيوسع االتحاد البرلماني الدولي نطاق بياناته إلدراج معلومات بشأن عمر وجنس رؤساء اللجان الدائمة المعنية بالشؤون
الخارجية والدفاع والمالية (تم بالفعل جمع البيانات بشأن رؤساء اللجان الدائمة المعنية بالمرأة وحقوق اإلنسان ضمن نطاق
الشراكة الجديدة).

يدعو اإلعالن بشأن االنفتاح البرلماني البرلمانات إلى إتاحة المعلومات المتوفرة للجمهور حول "خلفيات األعضاء وأنشطتهم
وشؤونهم ،بما في ذلك توفير معلومات كافية للمواطنين إلصدار أحكام مستنيرة بشأن استقامتهم ونزاهتهم وإمكانية تضارب
مصالحهم"
وأوصى الفريق الدراسي المعني بـ"تمويل البرلمان وإدارته" التابع للرابطة البرلمانية للكومنولث البرلمانات بوضع استراتيجية
تفصل كيفية إبالغ عامة الجمهور بعضوية الهيئة التشريعية.
إعالمية ّ
بأنه بهدف إعالم الناخبين عن
أوصى االتحاد البرلماني الدولي في "المبادئ التوجيهية بشأن مضمون وبنية المواقع البرلمانية" ّ
األعضاء ،يجب أن تتضمن المواقع البرلمانية الرسمية البيانات الشخصية للمتحدث الحالي والئحة بأعضاء ورؤساء اللجان

عنصر اختيارًيا يحظى بالترحيب الشديد.
ًا
الدائمة بالحد األدنى الموصى به .وتشكل البيانات الشخصية لألعضاء
ويتعهد الدول األطراف بموجب المادة  31من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بجمع المعلومات المفصلة ،بما في ذلك
تحمـل مسؤولية نشر هذه اإلحصاءات.
البيانات اإلحصائية وبيانات البحوث إلنفاذ االتفاقية و ُّ

ضمان الجودة:
تتبع بيانات هذا المؤشر تدابير ضمان الجودة التي وضعها االتحاد البرلماني الدولي للشراكة الجديدة .وتُجمع البيانات مباشرة
الصحة" من خالل المقارنة مع
من البرلمانات الوطنية .ويقوم االتحاد البرلماني الدولي بضبط الجودة وإجراء "فحوصات
َ
السجالت التارخية للبلد نفسه والمقارنة بين البلدان .في حال وجود أي تناقضات ،يتم إجراء حوار مع البرلمان لتوضيح

وتصحيح البيانات عند االقتضاء .باإلضافة إلى ذلك ،تُدعى البرلمانات إلى استعراض بياناتها حول الشراكة الجديدة على فترات

سنويا على األقل وبعد االنتخابات.
منتظمة ً

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

فعال
يجمع االتحاد البرلماني الدولي بيانات من أمانات البرلمانات الوطنية على أساس مستمر للشراكة الجديدة .ويوفر المنبر ً
بيانات مستكملة ومصنفة حول الوظيفة التالية:
•

األعضاء :بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر

•

المتحدثين :بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر

•

رؤساء اللجان الدائمة بحقوق االنسان والمساواة بين الجنسين :بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر

البيانات بشأن عمر وجنس رؤساء اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الخارجية والدفاع والمالية:
حالياّ ،إال ّأنه يتم
ال يتم جمع البيانات بشأن عمر وجنس رؤساء اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الخارجية والدفاع والمالية ً
بناء على
إدماجها في عملية جمع البيانات القائمة للشراكة الجديدة ما إن يتم رفع هذا المؤشر إلى المستوى الثاني .ويأتي ذلك ً

المحاولة الناجحة التي قام بها االتحاد البرلماني الدولي في العام  2011لجمع البيانات المفصلة حسب الجنس لرؤساء اللجان

موزعة بحسب مجال االختصاص (راجع االتحاد البرلماني الدولي" ،البرلمانات المراعية لالعتبارات الجنسانية.)2011 ،
ّ
البيانات بشأن حالة اإلعاقة و وحالة الفئات السكانية لألعضاء:
في المستقبل القريب ،لن يتم جمع البيانات بشأن حالة اإلعاقة وحالة الفئات السكانية لألعضاء فرادى .فكما ُشرح أعاله)1( ،

نادر ما تقوم البرلمانات بتعّقب هذه الخصائص بطريقة منهجية )2( ،من المرجح أن تجعل الشواغل المتعلقة بالسرية وحماية
ًا
مستحيال من الناحية القانونية ( )3من المرجح أن تكون البيانات بشأن
صعبا ،إن لم يكن
أمر
البيانات عملية جمع البيانات هذه ًا
ً
ً

تمثيل األشخاص ذوي اإلعاقة ومختلف الفئات السكانية محدودة االستخدام المحتمل.

بدال من ذلك ،يتم جمع الئحة األحكام االنتخابية أو الدستورية التي تضمن تمثيل األشخاص ذوي اإلعاقة ومختلف الفئات
ً

السكانية في البرلمان في قاعدة بيانات الشراكة الجديدة (راجع قسم "المقاعد والحصص المعينة") وتُستخدم لرفع التقارير بشأن
المؤشر.

في المستقبل ،يوصى بأن تأخذ شبكة االتحاد البرلماني الدولي للبرلمانات الوطنية "الدراسة االستقصائية الشاملة" (راجع الملحق)
باالعتبار .في هذه الدراسة االستقصائيةُ ،يطلب من كل عضو رفع التقرير الذاتي بشأن ( )1مستويات الصعوبة بأداء األنشطة
في خمسة 18مجاالت وظيفية أساسية ّأال وهي الرؤية والسمع والمشي واإلدراك واالتصال (الدراسة االستقصائية الشاملة هي
نسخة معدلة من المجموعة القصيرة من األسئلة الموحدة المتعلقة باإلعاقة وضعها فريق واشنطن) و( )2انتمائه إلى مجموعة
تمشيا مع مبدأ التحديد الذاتي لألمم
أقليا قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية أو إلى مجموعة من الشعوب األصلية أو المهنية ً
المتحدة فيما يتعلق بالشعوب األصلية واألقليات.

 18نصح فريق واشنطن بحذف المجال السادس المتعلق بـ"العنا ية الذاتية" من المجموعة القصيرة من األسئلة بشأن اإلعاقة ،بما أن هذا السؤال ال يلتقط
حاالت إضافية من اإلعاقة بل يعمل أكثر كـ"مؤشر شدة" .بالنظر إلى الفئة من السكان التي تستهدفها الدراسة االستقصائية (أعضاء البرلمان) ،اعتُبر
هذا السؤال غير ضروري

نظر إلى الحساسية المحتملة لإلفصاح عن معلومات بشأن الفئات السكانية واإلعاقة واإلعالن والشفافية تجاه راعي الدراسة
ًا
وقادر
ًا
ومستقال عن مؤسسة صاحب العمل
محايدا
كيانا
ً
االستقصائية الشاملة قد يريح المجيبين .ومن المهم أن يكون الراعي ً
ً

على حماية سرية المجيبين على الدراسة االستقصائية .في هذا الخصوص ،تُعتبر المنظمات كاالتحاد البرلماني الدولي ومكاتب

اإلحصاءات الوطنية في وضع جيد إلدارة الدراسة االستقصائية الشاملة في البرلمانات الوطنية وإجراء تحليل الحق للبيانات.

جمع البيانات:
يستخدم االتحاد البرلماني الدولي اآلليات التالية لجمع البيانات:
 -استمارات جمع البيانات المرسلة إلى البرلمانات
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 االستعراض الداخلي والتحقق من البيانات التي يحصل عليها االتحاد البرلماني الدولي من البرلمانات الوطنية نشر االتحاد البرلماني الدولي للبيانات بشأن الشراكة الجديدةيطبق االتحاد البرلماني الدولي إجراءات التحقق من البيانات التي وضعتها الشراكة الجديدة ،باإلضافة إلى إجراء فحوص
إضافية ،ال سيما لمؤشر أهداف التنمية المستدامة ( 16.7.1أ) قبل تقديم البيانات على المستوى الدولي لرفع التقارير بشأن
أهداف التنمية المستدامة.

توافّر البيانات
الوصف والتسلسل الزمني:
البيانات حول العمر والجنس
كقاعدة عامة (تقر ًيبا) ،تحتفظ أمانات البرلمانات بالمعلومات األساسية المتعلقة بكل األعضاء .وفيما يختلف شكل المعلومات
ونطاقها ،تتضمن معظمها تاريخ ميالد أعضاء البرلمان وجنسهم .بالتالي ،تُعتبر أمانات البرلمانات المصدر األساسي للبيانات
المتعلقة ببعدي الجنس والعمر لهذا المؤشر.

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

بلدا ،وتنقسم بين الغرف في حالة
األعضاء :البيانات المفصلة حسب نوع الجنس المتوفرة للبرلمانات في ً 193
البرلمانات المؤلفة من مجلسين .وفيما يتعلق بالبيانات المفصلة بحسب العمر ،نّفذ االتحاد البرلماني الدولي عملية

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

بلدا في جميع المناطق باستعمال فئات العمر التالية ( 30و40
جمع البيانات األخيرة في العام  2015في ً 128
و 45سنة) إلحصاء أعضاء البرلمان "الشباب"( .راجع االتحاد البرلماني الدولي ،مشاركة الشباب في البرلمانات
الوطنية .)2016 ،وتوّفر قاعدة بيانات الشراكة الجديدة معلومات حول عدد األعضاء في كل برلمان في خالل

عشر فترات إحصائية (العمر ما بين  18و 20والعمر ما بين  21و 30والعمر ما بين  31و 40والعمر ما بين

 41و 45والعمر ما بين  46و 50والعمر ما بين  51و 60والعمر ما بين  61و 70والعمر ما بين  71و 80و
والعمر ما بين  81و 90والعمر ما بين  91وما فوق) ،ونسبة األعضاء في فئتين عمريتين ( 45سنة وما دون و46
سنة وما فوق) وعلى أن يكون عمر  45سنة الحد العمري ألعضاء البرمان "الشباب" .من  2014إلى  ،2017تم
فصاعدا ،يتم تحديثها بعد كل
تحديث البيانات حول العمر باستخدام الدراسة االستقصائية السنوية .من 2018
ً

عملية انتخابية.
•

بلدا في الشراكة الجديدة .يتم تحديث
المتحدثون  :يتوفر جنس وعمر المتحدثين في كل الغرف البرلمانية في ً 193
هذه البيانات على أساس يومي عند حدوث أي تغيير.

•

رؤساء اللجان الدائمة :تتضمن الشراكة الجديدة البيانات حول جنس وعمر رؤساء اللجان المعنية بحقوق اإلنسان
قدمت دراسات سابقة
والمساواة بين الجنسين .ويتم تحديث هذه البيانات بعد كل عملية انتخابية .عالوة على ذلكّ ،

موزعة بحسب مجال االختصاص (راجع االتحاد البرلماني
بيانات حول جنس رؤساء اللجان في  89غرفة برلمانيةّ ،
الدولي" ،البرلمانات المراعية لالعتبارات الجنسانية.)2011 ،

•

بلدا (أي أن سن األهلية سيكون الحد
باإلضافة إلى ذلك ،توّفر الشراكة الجديدة معلومات حول سن األهلية في ً 190
ويطلب
العمري المذكور أعاله الذي تتم من خالله مقارنة الصورة الديمغرافية للسكان الوطنيين مع أعضاء البرلمان)ُ .
ذلك من أجل تعريف السكان الوطنيين الذين يستخدمون كأساس لمقارنة حصة أعضاء البرلمان "الشباب" في
البرلمان (راجع النسبة  .)1ويتم تحديث هذه البيانات عند حدوث أي تغيير.

•

اإلحصاءات السكانية الوطنية :قاعدة بيانات التوقعات السكانية في العالم لعام  2017هي أحدث التقديرات السكانية
الرسمية لألمم المتحدة.20

يقدم حوالى نصف هذه البلدان أو المناطق التقارير بشأن
وتقدم التوقعات السكانية في العالم تقديرات لـ 233بلد ومنطقة .وال ّ
اإلحصاءات الديمغرافية الرسمية مع التفصيل الضروري لتحضير التوقعات السكانية المكونة من مكونات أترابية ،وبالتالي
وتقدم هذه التقديرات على فترة خمس سنوات تبدأ بالفترة
تعهدت شعبة السكان باالضطالع بهذا التقدير بهدف سد هذه الفجواتّ .
 20تصدر شعبة السكان التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة تنقي ًحا جدي ًدا كل أسبوعين .ويحل موعد التنقيح الثاني في
النصف األول من العام  .2019كما شرحت شعبة السكان في األمم المتحدة ،تختلف أحيانًا تقديرات التوقعات السكانية في العالم عن اإلحصاءات
الرسمية بما أنّ "اإلحصاءات الديمغرافية الرسمية تتأثر في التغطية غير الكاملة وانعدام التوقيت واألخطاء في رفع التقارير أو ترميز المعلومات
األساسية .ويأخذ التحليل الذي تجريه شعبة السكان أوجه القصور هذه باالعتبار ويسعى إلى إنشاء االتجاهات السكانية السابقة عن طريق حل أوجه عدم
االتساق التي تؤثر في البيانات األساسية .ويُعتبر استخدام أسلوب الفئة العمرية إلعادة بناء الفئات السكانية األداة األساسية لضمان أن تكون االتجاهات
السكانية التي تقدّرها شعبة السكان متسقة داخليًا .ويساعد توفُّر البيانات التي تجمعها برامج الدراسات االستقصائية األساسية كالدراسات االستقصائية
الديمغرافية والصحية أو الدراسات االستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات على جمع بعض البيانات التي ال تنتجها حاليًا اإلحصاءات الرسمية .لمزيد
من المعلومات حول المنهجية التي تستخدمها شعبة السكان في األمم المتحدة إلنتاج التقديرات والتوقعات للتوقعات السكانية في العالم ،يُرجى الرجوع
إلى المنشور المتعلق بالمنهجية.

الممتدة ما بين  1950و 1955وتنتهي في الفترة الممتدة ما بين  2010و .2015وتُطلب هذه اإلحصاءات الحتساب مقام

النسبة ( 1راجع "طريقة االحتساب")

 oالحتساب "حجم السكان الوطنيين < أو =  ،"45يجب اختيار كل الفئات العمرية من  4-0إلى ( 44-40لسوء
الحظ ،ال تصدر قاعدة البيانات بيانات أكثر دقة لألعمار الفردية إذا ُيستثنى األشخاص الذين يبلغون  45سنة
من المجموع) للسنة الحالية ولكال الجنسين مجتمعين.
 oالحتساب "حجم السكان الوطنيين" < سن األهلية ،يجب اختيار كل الفئات العمرية (للسنة الحالية ولكال الجنسين
مجتمعين) من  4-0إلى فترة الخمس سنوات األقرب إلى سن األهلية (على سبيل المثال ،إذا كان سن األهلية
 18سنة ،تكون الفترة األقرب  19-15وليس  ،24-20بما أن الفترة األولى تبعد سنتين عن سن األهلية فحسب
(أي  ،)21-20فيما الفترة الثانية تتخطى سن األهلية بثالث سنوات(أي .)24-23-22

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

يوّفر قسم "المقاعد والحصص المعينة" في الشراكة الجديدة تفاصيل حول التدابير االنتخابية والدستورية في كل برلمان فيما

يتعلق بالنساء والشباب والسكان األصليين واألقليات واألشخاص ذوي اإلعاقة وغيرها من الفئات .ويتم تحديث هذه البيانات عند
حدوث أي تغيير.

الجدول الزمني
جمع البيانات:
ممكنا،
المفضل ضمن فترة  6أشهر من افتتاح برلمان جديد) إذا كان
يجب جمع البيانات مرة على األقل كل فترة تشريعية (من
ً
ّ
سنويا .يضمن ذلك في الوقت المناسب التقاط التغيرات في تكوين البرلمان و  /أو اللجان الدائمة التي
يجب تحديث البيانات ً
تأتي نتيجة الدورة االنتخابية واالنتخابات المبكرة واالنتخابات الفرعية التي تجري في دوائر انتخابية مختارة لملء المقاعد
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.

•

البيانات بشأن التدابير االنتخابية والدستورية التي تضمن تمثيل األشخاص ذوي اإلعاقة ومختلف فئات السكان :يتم
تحديثها في وقت إجراء االنتخابات.

سنويا.
باإلضافة إلى ذلك ،تقوم البرلمانات باستعراض وتحديث كل البيانات ً
نشر البيانات:
تُرفع التقارير بشأن البيانات على أساس دولي في نسان  /أبريل من كل سنة ،وتقدم لمحة عن الحالة في  1كانون الثاني /
يناير من السنة.

يجري النشر الكامل للبيانات لهذا المؤشر في نيسان  /أبريل  2020باالستناد إلى البيانات الصادرة في  1كانون الثاني  /يناير
.2020
طوال العام  ،2019يقوم االتحاد البرلماني الدولي بنشر أجزاء من بيانات هذا المؤشر في قاعدة بيانات الشراكة الجديدة على
فعال ،فيما قد يبدأ جمع البيانات
أساس جدول زمني متتابع .على سبيل المثال ،تتوّفر البيانات بشأن جنس أعضاء البرلمان ً

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

مصدر البيانات
تقع مسؤولية توفير البيانات على كل األبعاد لهذا المؤشر على عاتق االتحاد البرلماني الدولي .وتتوّفر أغلبية أجزاء البيانات

أما نقاط البيانات القليلة المتبقية (بشأن عمر وجنس رؤساء اللجان
التي توّفرها البرلمانات الوطنية بالفعل في الشراكة الجديدةّ .
الدائمة المعنية بالشؤون الخارجية والدفاع والمالية) ،فتُضاف إلى المنصة ما إن يتم رفع المؤشر إلى المستوى الثاني.

الجهات الم ّجمعة البيانات
تقع مسؤولية جمع كل نقاط البيانات المطلوبة لهذا المؤشر والحتساب النسبتين والقيم القابلة للمقارنة على المستوى الدولي لكل
غرفة برلمانية في البالد على عاتق االتحاد البرلماني الدولي.
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المؤشرات ذات الصلة
 (ب) في5.5.1  فيما ينظر المؤشر، (أ) في نسبة المقاعد التي يشغلها النساء في البرلمانات الوطنية5.5.1 ينظر المؤشر
طورت لهذا األخير فحسب في
ّ  وتنظر البيانات الوصفية التي.نسبة المقاعد التي يشغلها النساء في الحكومات المحلية

الوظائف المنتخبة في الهيئات التشريعية في الحكومة المحلية ،وبالتالي ترّكز على الوظائف نفسها التي يغطيها المؤشر

( 16.7.1أ) على المستوى دون الوطني .ويوصي تقرير منهجية وضع السياسات المنهجية للمؤشر الحالي بالبناء على
مستقبليا بشأن المؤشر ( 16.7.1أ) على المستوى المحلي.
المنهجية التي ُوضعت للمؤشر  5.5.1لرفع التقارير
ً

آخر حتديث:آذار/مارس

2019

الهدف  :16التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة ،وإتاحة إمكانية
وصول الجميع إلى العدالة ،وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.
الغاية  :16.7كفالة اتخاذ الق اررات على نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع
المستويات.
مؤشر  :16.7.1نسبة الوظائف (حسب العمر ،والجنس ،واألشخاص ذوي اإلعاقة ،والفئات السكانية) في المؤسسات
ال ّ
العامة (الوطنية والمحلية) بما في ذلك (أ) الهيئات التشريعية الوطنية والمحلية؛ (ب) الخدمة العامة؛ (ج) السلطة
القضائية ،مقارنة بالتوزيعات الوطنية.
مؤشر  ،16.7.1أال وهو السلطة القضائية.
ترّكز هذه البيانات الوصفية على
المكون الفرعي (ج) من ال ّ
ّ

المعلومات المؤسسية
المنظمة الراعية:
مركز أوسلو للحكم التابع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

المفاهيم والتعاريف
التعريف:
المكون بقياس حجم تمثيل
ويعنى هذا
مكون السلطة القضائية من ال ّ
مؤشر ُ .16.7.1
ّ
ترّكز هذه البيانات الوصفية على ّ
المجموعات السكانية واالجتماعية المختلفة ٍ
لبلد ما مقارنة بنسبتهم بين سكان هذا ككل.
المؤشر بشكل خاص على النساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة والمجموعات السكانية ذات الصلة ،في منصبين
وبركز
ّ
ّ
رئيسيين من مناصب صنع القرار القضائي ،هما منصبي ( )1القضاة و( )2رؤساء األقالم ،وفي ثالث "مستويات" من
ّ
المحاكم ،هي "المحاكم العليا/الدستورية" ،و"محاكم الدرجة األولى"  ،و"المحاكم االبتدائية"

األساس المنطقي:
كي تتم ّكن السلطة القضائية من اتخاذ ق اررات على نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع
التنوع في المناصب القضائية الرئيسية ،على
المستويات ،على النحو الذي تدعو إليه الغاية  ،16.7تتّضح أهمية ضمان ّ
الصعيدين الوطني والمحّلي .إن الحرص على التنوع في وظائف السلطة القضائية ٍ
لبلد ما ،من شانه أن يضفي شرعي ًة أكبر
ّ
إلى ق اررات هذه السلطة في أعين المواطنين ،ويجعلها أكثر استجابة لشواغل الفئات الس ّكانية على اختالفها.1

ّ
يتعلق بتمثيل الفئات السكانية ،الحظ الباحثون ازدياد منسوب ر
احتام األفراد للسلطة القضائية وثقتهم بها إذا ضمت
 1عىل سبيل المثال ،يف ما
ً
بي موظفيها أفرادا مثلهم.

التنوع القضائي من حيث األصل العرقي أو االثني أو الطبقة االقتصادية ،أو نوع الجنس ،يساعد على معالجة
كما تبين أن ّ
سيما في
أوجه القصور التي تشوب الصورة العامة للهيئات القضائية وثقة المواطنين بها ،وت ّ
حد من كفاءتها وفعاليتها ،وال ّ
2
معينة واستبعاداً ألخرى ،قد تُثني األفراد المنتمين
البيئات المتأثّرة بالنزاع  .والهيئات القضائية التي تعكس تمثيالً لجماعات ّ

إلى الجماعات المستبعدة عن اللجوء إلى المحاكم والعدالة ،وتُسهم في تقويض النظام القضائي.

تتعرض لتمييز تاريخي ،يمكن اتخاذ تدابير خاصة
في الحاالت التي تشهد فيها مجموعة ّ
معينة نقصاً ملحوظاً في التمثيل ،أو ّ

حد أدنى من نسبة التمثيل.3
مؤقتة للتعويض عن هذا التمييز ،من قبيل فرض ّ
المفاهيم:

المؤشر عن الخصائص العامة للهيئات القضائية في جميع أنحاء العالم ،مع التسليم بأن
تعبر التعاريف المستخدمة في هذا
ّ
ّ
لمختلف البلدان نظمها القانونية الخاصة التي تسترشد بتاريخ وثقافات كل بلد ،والتي تحدد بدورها وظائف السلطة القضائية

وشكلها الخاص .وقد ُوضعت التعاريف الواردة أدناه على نحو يكفي الستيعاب الخصائص الوطنية:
ويعنى
تركيز على النظام القضائي الرسمي :السلطة القضائية هي نظام المحاكم الذي يش ّكل فرعاً من السلطة المركزية ُ

مؤشر أهداف التنمية المستدامة  16.7.1النظام الرسمي للمحاكم ،وال
بإقامة العدل .ويتناول
المكون الفرعي القضائي من ّ
ّ
أي من اآلليات غير الرسمية لتسوية المنازعات ،مثل اآلليات الدينية أو القبلية أو التقليدية.
تندرج في إطاره ّ
المؤشر بين ثالث "مستويات" من المحاكم،
يميز
ّ
مستويات المحاكم :إليضاح الصالحيات واالختصاصات المختلفة للمحاكمّ ،

هي "المحاكم العليا/الدستورية" ،و"محاكم الدرجة األولى" (المحاكم التي تعالج القضايا أو الطعون على المستوى الوطني)،
Iyiola Solanke, Diversity and Independence in the European Court of Justice, Columbia Journal of European Law
vol. 15, no. 1, p. 112 2009
ر
"نبغ تشجيع ّ
العرف واإلثن باعتباره سمة ضورية من سمات ر
القانون ،وهو أمر بالغ األهمية للحفاظ عىل ثقة
الشعية الجماعية للنظام
التنوع
ي
ي
ي
ي
ّ
ّ
يفض إىل انعدام الثقة يف ذلك النظام ككل ...وعىل
الجمهور فيه ".إن غياب التنوع بي أولئك الذين يضطلعون بأدوار رئيسية يف نظام العدالة قد
ي
ّ
المستوى الرمزي ،يوفر التنوع ضمانة إلنصاف مستمر يف صنع القرار .إن الحفاظ عىل شعور عام باالنصاف أمر بالغ األهمية لجميع النظم
القضان من شأنه تعزيز صوابية صنع القرار داخل نظام المحاكم.
القانونية ).وباإلضافة إىل ذلك ،فإن التنوع يف الجهاز
ي
Joy Milligan, Pluralism In America: Why Judicial Diversity Improves Legal Decisions About Political Morality
).New York University Law Review vol. 8, p1206 (2006
ر
ّ
ّ
ّ
واإلثن القدرة المؤسسية للسلطة القضائية عىل االنفتاح عىل اآلراء المختلفة .ليس ألن تعيي قضاة من
العرف
التنوع
يحسن
المرجح أن
"من
ي
ي
ً
ر
ُ
ّ
ّ
اثن معي قد يفرض "ثمثيال" لوجهة نظر واحدة فقط ،بل ألن ذلك قد يحسن من قدرة هؤالء القضاة عىل فهم وجهات نظر
أصل
عرف أو ي
ي
ر
وف المحاكم ،يسهم
الن ينتمون إليها ،وإيالئها االهتمام الالزم .فالحوار القضا ين ،الذي يجري داخل لجان االستئناف ي
المجتمعات العرقية أو االثنية ي
ف ر
نش وجهات النظر البديلة عىل نطاق أوسع".
ي
scholarship on the impact of diversity on judicial decision-making at the Judicial Diversity Initiative’s research
repository at https://judicialdiversityinitiative.org/research
2
See IDLO (2018), Women Delivering Justice Contributions, Barriers, Pathways :
https://www.idlo.int/publications/women-delivering-justice-contributions-barriers-pathways
3
فعىل سبيل المثال ،أدخلت الحكومة ا رلتازيلية نظام حصص للوظائف االتحادية فرضت بموجبه تخصيص  20يف المائة من الوظائف
الحكومية إىل األشخاص الملوني.

عادة القضايا المحلية ،مثل المنازعات المتعّلقة باألسر واألراضي واالستحقاقات
و"المحاكم االبتدائية" (المحاكم التي تُعالج
ً
ِ
تنوع النظم القضائية في سائر أنحاء العالم ،بما فيها النظم
والخدمات الحكومية) .وقد اعتُمد هذا التصنيف الواسع ليشمل ّ
القانونية (القانون العام ،والقانون المدني ،وما إلى ذلك) والحكومات (الوحدوية واالتحادية ،وما إلى ذلك) على اختالفها.
المؤشر على "المحاكم العليا/الدستورية" ،و"محاكم الدرجة األولى" ،و"المحاكم االبتدائية":
ويميز هذا
ّ
ّ
•

مختصة بتفسير القانون
المحاكم العليا/الدستورية :تُعرف المحاكم العليا/الدستورية على أنها أعلى سلطة قضائية
ّ

في البالد .وتشمل هذه الفئة كل من المحاكم العليا ،وهي أرفع الهيئات القضائية في مجال الوالية القضائية المدنية

والجنائية ،والمحاكم الدستورية ،وهي الهيئات القانونية المسؤولة عن ضمان توافق التشريعات مع أحكام ومبادئ
سيما لناحية حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور .وتشمل المحاكم
الدستور في كل بلد ،وال ّ

الدستورية المحاكم التي تنعقد جلساتها فقط للنظر في المسائل الدستورية ،إضافة إلى المحاكم التي تنعقد كمحكمة

دستورية فقط في حال نشوء قضايا دستورية .وفي نظم المحاكم االتحادية ،تشتمل المحاكم األعلى درجة على
أي من المحاكم العليا الفاعلة على المستويات
المحاكم العليا والمحاكم الدستورية على الصعيد الوطني ،باستثناء ّ
دون الوطنية والتي تندرج في فئة محاكم الدرجة األولى .وفي بعض الواليات القضائية ،قد تمّثل المحكمة العليا
والمحكمة الدستورية هيئة قضائية واحدة ،وفي هذه الحالة تتضمن فئة المحاكم العليا/الدستورية محكمة واحدة فقط.
•

محاكم الدرجة األولى :تشمل محاكم عليا أخرى ،و محاكم الدرجة األولى ،ومحاكم االستئناف .وفي نظم المحاكم
االتحادية ،تشمل هذه الفئة محاكم الدرجة األولى الفاعلة على الصعيدين الوطني ودون الوطني ،إلى جنب المحاكم
العليا الفاعلة على الصعيد دون الوطني.

•

المحاكم االبتدائية  :تشمل هذه الفئة المحاكم االبتدائية أو محاكم الخط األمامي التابعة للوالية القضائية المحلية،
والتي تضم المحاكم المحلية ،ومحاكم المنطقة القضائية ،ومحاكم الصلح ،والمحاكم الجزئية .وفي نظم المحاكم
االتحادية ،تشمل الفئة المحاكم االبتدائية كافة نظم المحاكم االبتدائية الوطنية ودون الوطنية على السواء.

مالحظة بشأن المحاكم المختصة :إن مسألة تحديد ما إذا كانت المحاكم أو الهيئات القضائية المختصة ،أو إحدى المجموعات
الفرعية منها ،تندرج في إطار المحاكم العليا/الدستورية ،أو محاكم الدرجة األولى ،أو المحاكم االبتدائية ُيترك لتقدير البلدان.

المختصة على أنها المحاكم التي تُناط بها والية محدودة في قضية خاصة .وقد تشمل ،على سبيل المثال
عرف المحاكم
وتُ ّ
ّ
ال الحصر ،محاكم جرائم الحرب ،ومحاكم العنف القائم على نوع الجنس ،والمحاكم التجارية ،والمحاكم المالية ،ومحاكم
العمل ،ومحاكم األسرة ،ومحاكم الملكية ،والمحاكم العسكرية ،والمحاكم اإلدارية ،ومحاكم الرعاية االجتماعية ،ومحاكم
عد المحاكم
األحداث ،ومحاكم الجريمة المنظمة ،والمخدرات ،والفساد ،وما إلى ذلك .وفي العديد من الواليات القضائية ،تُ ّ

المختصة باختصاص قضائي حصري أو
طلع المحاكم
المختصة محاكم درجة أولى .وفي هذه الواليات القضائية ،قد تض ّ
ّ
ّ
وتتصرف بالتالي بصفتها محكمة ابتدائية في ما يتعّلق بتلك الدعاوى ،ولكنها تُعتبر مع ذلك
محددة،
أصلي في دعاوى ّ
ّ

تميز
محاكم درجة أولى .وفي واليات قضائية أخرى ،يمكن اعتبار المحاكم المختصة محاكم ابتدائية أو محاكم عليا .وقد ّ

بعض الواليات القضائية مجموعة فرعية من المحاكم المختصة على أنها من محاكم الدرجة األولى ،ومجموعة فرعية أخرى
على أنها من المحاكم االبتدائية.
مناصب صنع القرار :ترّكز الغاية  16.7على عملية صنع الق اررات على نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي

ٍ
بشكل أساسي في منصبين
وتمثيلي على جميع المستويات .وفي السلك القضائي ،تتمّثل سلطة صنع القرار واألدوار القيادية
إثنين ،هما القضاة ورؤساء األقالم .ويضطلع القضاة بدور هام في هذا الصدد ،إذ تُناط بهم مسؤوليات أساسية لجهة تفسير
معينة .ولرؤساء األقالم دور هام أيضاً،
القوانين ،وإصدار أحكام الفصل في الخالفات المتعّلقة بتطبيق القوانين على ظروف ّ

بسُبل منها تحديد مواعيد الجلسات،
وتوكل إليهم ّ
مهمة معاونة القضاة في انجاز مهامهم وتنظيم المسائل اإلدارية للقضاياُ ،

وتسجيل وثائق المحكمة ،وتلّقي الرسوم المتر ّتبة عن مسائل المحكمة ،وإعداد ملفات القضايا ،وصياغة الق اررات ،وتنفيذ ق اررات
معينة ،أداء وظائف قضائية أو شبه قضائية بأنفسهم ،بما في ذلك اتخاذ ق اررات بشأن
المحاكم .كما يمكنهم ،في ظروف ّ

المؤشر أهداف 16.7.1
المكون القضائي من
الطلبات التمهيدية ،وتقييم األضرار ،وطلبات األحكام الغيابية .وال يشمل
ّ
ّ
للبت في تسوية
تعينهم الدولة ّ
وظائف أخرى مثل االختصاصيون المعنيون بالسبل البديلة لتسوية المنازعات ،وهم أفراد ّ
المنازعات القضائية ،مثل لمح ّكمين والوسطاء؛ موظفو المحاكم غير القانونيين (األفراد غير المتفرغين أو المتفرغين الذين
تدفع لهم الدولة أجورهم لدعم إدارة النظام القضائي ،مثل المأمورين ،والمحضرين ،واألمناء ،وكتاب العدل ،والمساعدين
القانونيين ،واإلداريين)؛ أو األخصائيون القانونيون العاملون ضمن السلك القضائي بتمويل من الدولة مقابل تمثيل أو مقاضاة
يضطلع هؤالء األفراد
المدعين العامين ،والمحامين العامينّ ،
فرد في دعوى قانونية ،مثل ّ
ومقدمي خدمات المساعدة القانونيةّ .

حتماً ٍ
بدور ما في سير العدالة عموماً ويتقاضون أتعابهم من الدولة ،إال انهم ال يمثلون السلطة القضائية بالمفهوم المتعارف

المؤشر (ب)  16.7.1من أهداف
المكون الفرعي من
وعادة ما تحتسب نسبة هذه الوظائف في إطار
عليه في معظم البلدان.
ّ
ً
ّ
التنمية المستدامة ،والمعني بالخدمة العامة.

المؤشر (ب)  16.7.1مناصب القضاة ورؤساء األقالم.
وتشمل وظائف صنع القرار التي يرصدها
ّ
•

المخول
القاضي (الذي يطلق عليه بدالً من ذلك "العدالة" أو "قاضي الصلح" أو "الحقوقي") :القاضي هو الشخص
ّ
ويعرف دليل إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم
قانوناً
ّ
بالبت في القضايا في المحاكم القانونيةّ .
المتفرغون
المتحدة الخاص لوضع نظام إلحصاءات العدالة الجنائية "القضاة أو قضاة الصلح" بأنهم المسؤولون
ّ

المفوضون بالنظر في القضايا المدنية والجنائية وغيرها ،بما في ذلك في محاكم االستئناف،
وغير المتفرغين
ّ
والفصل في تلك القضايا في المحاكم القانونية .وتشمل هذه الفئة القضاة وقضاة الصلح المعاونين الذين يمكن
تفويضهم على النحو الوارد أعاله.4
•

رئيس القلم( :أو "كاتب" أو "موظف قضائي" ،أو ""y estudio de secretario" ،Rechtspfleger
"المسجل") هو موظف
 "general secretario"،cuentaأو " "acuerdos de secretarioأو "" greffiersأو
ّ

 4إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة ،دليل لوضع نظام إلحصاءات العدالة الجنائية،)2003( ،
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_89A.pdf

مستقل ،يعهد إليه بمهام قضائية أو شبه قضائية ،وتكون ق ارراته قابلة للطعن في
قضائي في المحكمة ،باختصاص
ّ

معينة.
ظروف ّ
-

المؤشر ،وكما هو موضح في قسم "التصنيف" أدناه ،تشير فئة "الشباب" إلى
تعريف فئة الشباب :ألغراض هذا
ّ
أقل ،ألن الوظائف في الجهاز القضائي تتطلب التدريب والخبرة .يوّفر
األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  44سنة أو ّ

المؤشر  16.7.1من أهداف التنمية المستدامة بشأن
هذا التحديد أيضاً اتساقاً مع العنصر الفرعي (أ) من
ّ
البرلمانات ،والذي يستخدم التحديد المماثل لـلـ'الشباب' ،استناداً إلى تعريف االتحاد البرلماني الدولي الذي يشير
للمؤشر (16.7.1أ) من
أقل (راجع البيانات الوصفية
ّ
إلى أعضاء البرلمان الشباب بمن تبلغ أعمارهم  45سنة أو ّ

أهداف التنمية المستدامة).

-

ينبغي التعبير عن معلومات الوظائف بدوام جزئي بمكافئ الدوام الكامل ،مع الحرص على احتساب فقط الوظائف
الدائمة المشغولة فعالً .ومن المهم النظر في حالة الوظائف بدوام جزئي أو بدوام كامل لمعالجة مخاطر العمالة
الزائدة أو الناقصة لدى الفئات المستهدفة (على سبيل المثال ،إذا ُرجح أن تشغل المرأة وظائف بدوام جزئي أكثر

خاطئ بأن المرأة ممّثلة على قدم المساواة مع الرجل في تلك الوظائف،
من وظائف بدوام كامل ،فقد يسود انطباعاً
ً
أقل من الرجل بسبب الدوام جزئي).
في حين أنها تعمل في الواقع ّ

-

حالة اإلعاقة :من ذوي اإلعاقة/غير معوقين ،باستخدام مجموعة األسئلة التي وضعها فريق واشنطن والمتعّلقة
باإلعاقة ،لتمكين القضاة ورؤساء األقالم من اإلبالغ ذاتي عن حالة اإلعاقة.

5

التعليقات والقيود:
للتقدم المحرز في التغّلب على التمييز التاريخي أو المتواصل.
مناصب صورية :يوّفر ال ّ
مؤشر (ب)  16.7.1مقياساً جيداً ّ
غير أنه يغفل عن اإلجراءات الشكلية التي تتيح لأللقاب الوظيفية الرسمية إخفاء حقيقة انعدام النفوذ في الممارسة الفعلية،

أو أشكال أخرى من التمييز في السلطة القضائية .وهذا قد يؤثر على قدرة بعض القضاة أو رؤساء األقالم على المشاركة
في صنع القرار .فعلى سبيل المثال ،قد تواجه المرأة في السلطة القضائية قيوداً مؤسسية أو ثقافية أو غيرها من القيود التي
تحول دون ممارسة سلطتها في اتخاذ الق اررات .ويشير تقرير " نساء يحّققن العدالة" ( ،)2018الصادر عن المنظمة الدولية
ّ 5
اإلنمان ،دراسة تجريبية أنجزت بالتعاون
يفصل تقرير اإلدماج القائم عىل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،الذي وضعه برنامج األمم المتحدة
ي
مع المكتب اإلحصان لجنوب أفريقيا بشأن نهج إدماج أسئلة مجموعة عمل فريق واشنطن ف نظام معلومات إدارة الموارد ر
البشية المستخدم يف
ي
ي
االحتفاظ ببيانات عن الموظفي يف الخدمة العامة .وتشت النتائج المستخلصة من هذه التجربة إىل إمكانية استخدام أسئلة فريق واشنطن لقياس
ّ
ً
ً
ً
حالة اإلعاقة يف قطاع الخدمة العامة .ومن خالل تجربة الخدمة العامة يف جنوب أفريقيا ،شكلت هذه الدراسة أيضا تحسنا ملحوظا مقارنة بنظام
ُ َّ
ّ
حدث بانتظام بعد ذلك ،ما لم ر
يخت الموظف أن يكشف
البيانات اإلدارية القائم ،الذي يحدد حالة اإلعاقة لدى الموظفي عند تعيينهم ،ولكنه ال ي
ّ
ّ
من تلقاء نفسه عن حالة إعاقته ،أو يحدثها أو ّ
مثاىل لضمان سية الردود
يغتها .كما أكدت هذه التجربة أن
المكاتب اإلحصائية الوطنية يف وضع ي
ّ
ر
أساس للتغلب عىل تردد بعض الموظفي يف الكشف عن معلومات
الن يقدمها الموظفون العموميون عىل هذه الدراسة االستقصائية ،وهو أمر
ي
ي
شخصية حساسة.

البت في قضايا محاكم
لقانون التنمية ،إلى أن القوالب النمطية في بعض الواليات القضائية قد تفرض على المرأة صالحية ّ
األسرة ،وتستبعدها عن القضايا الجنائية تحت ذريعة الخطر المفترض الذي تنطوي عليه هذه األدوار.76

المعدل بدالً من النسبة :في حين أن نسبة القضاة "الشباب" في السلطة القضائية غير قابلة
األساس المنطقي الحتساب
ّ
للمقارنة دولياً ،فإنه يمكن مقارنة النسبة المحسوبة باستخدام الصيغة المذكورة أعاله .على سبيل المثال ،نسبة  48في المائة

عد تمثيالً زائداً للشباب في البلد ألف ،حيث تش ّكل هذه الفئة العمرية  30في
أقل) قد تُ ّ
من القضاة "الشباب" ( 44سنة أو ّ
المائة فقط من مجموع المواطنين في سن العمل (النسبة = .)1.6 =48 / 30لكن في البلد باء حيث تبلغ نسبة "الشباب"

عد نسبة  48في المائة من القضاة "الشباب" تمثيالً ناقصاً
في سن العمل  70في المائة من الذين تبلغ أعمارهم  44سنة ،تُ ّ
في البلد باء (النسبة = )0.69 =48 / 70وفي هذا المثال ،فإن نسبة  48في المائة غير قابلة للمقارنة دولياً (فهي تعني

التمثيل المفرط في بلد ما والتمثيل الناقص في بلد آخر) ،ولكن النسبتين  1.6و  0.69قابالن للمقارنة دولياً وتُساعد هذه
أقل قريبة من التمثيل النسبي
النسب في فهم ما إذا كانت نسبة  48في المائة من القضاة الذين تبلغ أعمارهم  44سنة أو ّ
لهذه الفئة العمرية بين المواطنين أو أنها أبعد ما يكون عن ذلك.
حساسية التصنيف حسب بيانات حالة اإلعاقة والمجموعة السكانية في ما يتعّلق بالتصنيف على أساس حالة اإلعاقة،
فقد تفتقر بلدان عديدة إلى البيانات الالزمة في هذا الشأن ..كما أن الحصول على تلك البيانات بشأن القضاة ورؤساء
األقالم قد يتطّلب استثما اًر إضافياً في نظم جمع البيانات ،مع ما يقابله من استثمار في القدرة البشرية الالزمة لتحليل
البيانات ،واستخدامها لصياغة سياسات التوظيف والموارد البشرية المتّبعة في السلك القضائي .وفي بلدان عديدة ،تندرج
المعلومات المرتبطة باإلعاقة تحت مظلة البيانات الصحية ،لذا فهي تبقى سرية وتُمنع مفوضية الجهاز القضائي أو و ازرات
العدل أو غيرها من الهيئات المختصة المماثلة من نشرها ،حتى على أساس ُم ْغفل الهوية .في ما يتعّلق بتصنيف البيانات

معينة ،الحصول على معلومات الفئات السكانية لما تنطوي عليه هذه
حسب الفئات السكانية ،قد يصعب في سياقات ّ

عدة جاهدة على تقييد أو حظر تحديد الحالة اإلثنية أو الدينية بهدف
الخطوة من حساسية .فعلى سبيل المثال ،تعمل بلدان ّ
كبير
تشكل األقلية اختالًفا ًا
حماية الفئات الضعيفة من السكان أو منع النزاع بين األعراق .كما تختلف تعاريف الفئات التي ّ

تحدد المجموعات التي ينبغي إبرازها عند تصنيف البيانات الخاصة بنسبة
بين البلدان .بالتالي ،يعود لتقدير كل بلد أن ّ

المصنفة لمشروعية تجميع البيانات في سياق وطني
تمثيل للقضاة ورؤساء األقالم .8ينبغي أن تخضع عملية جمع البيانات
ّ

 6ويشت تقرير لجنة الحقوقيي الدولية الخاص بالمرأة والسلطة القضائية ( )2014إىل أن المرأة تواجه معايت اجتماعية تميتية وتقييدية يف ما
ّ
ّ
لتوىل قاضيات
يتعلق بدورها يف المجتمع ،ما يحول دون ممارستها للسلطة القضائية .ويشت التقرير إىل بعض الحاالت رفض بعض األفراد أن
ي
وموظف المحاكم تنفيذ األوامر الصادرة عن نساء قاضيات.
مسؤولية البت يف قضاياهم القانونية ،أو رفض الموظفي المبتدئي
ي
 7كما ُيفيد التقرير إىل أنه ر
حن عند منح القاضيات استقالل كامل لممارسة سلطتهن يف اتخاذ القرارات ،فإنهن قد ال يستطعن اتخاذ قرارات تقوم
عىل تجارب هن الحية إذا كانت األطر القانونية ال تسمح بإدخال قضايا بشأن العدل بي الجنسي ،عىل سبيل المثال ،يف سياقات القانون العام
األنغلوسكسون حيث ُيلزم القضاة بالسوابق.
ي
ر
8
يجدر األخذ بعي االعتبار مبدأ التعريف الذان للهوية عند القيام بجمع المعلومات ر
مباسة من األفراد لغايات التصنيف.
وينبغ
ي
ي
المدن ذات الصلة أو يف
النظر يف استخدام استبيانات الدراسات االستقصائية الرسمية لعمليات جمع بيانات قامت بتنفيذها منظمات المجتمع
ي
فف
المحىل يف اإلحصاءات ترتكز عىل المجتمع
دمج بيانات أنتجتها آليات ترتكز عىل المجتمع
ي
ي
المحىل يف اإلحصاءات الرسمية .ومع ذلك ،ي

معين ،وتقييم دقيق للمخاطر المحتملة لجمع هذه البيانات على سالمة المجيبين وخصوصيتهم .كما تختلف تعاريف الفئات
ّ
تحدد المجموعات التي ينبغي إبرازها عند
التي تش ّكل األقلية اختالًفا ًا
كبير بين البلدان .بالتالي ،يعود لتقدير كل بلد أن ّ

مصنفة حسب نوع الجنس
تصنيف البيانات الخاصة بنسبة تمثيل للقضاة ورؤساء األقالم .تنتج معظم البلدان بالفعل بيانات
ّ
عن القضاة ورؤساء األقالم .لذلك ،يطلب منها ٍ
كحد أدنى توفير بيانات بشأن مجموع الموظفين في هذين المنصبين
ُ

مصنفة حسب الجنس ،وحسب مستويات المحاكم الثالث المذكورة أعاله.
ّ

سجل نسبة ضئيلة من الشباب
األساس المنطقي للتصنيف حسب العمر :في ما يتعّلق بتصنيف الفئات العمريةً ،
عادة ما تُ ّ
سيما في السياقات التي يتولى فيها القضاة مناصبهم على أساس األقدمية .وفي حين أن
في السلطة القضائي ،وال ّ

التصنيف على أساس السن في هذه السياقات قد يفتقر إلى الدقة ،فقد ُي َع ّد هذا التصنيف أكثر جدوى في قياس التمثيل في

سياقات أخرى ،مثالً في الديمقراطيات الحديثة حيث القضاة أصغر سناً .كما أن وجود نسبة كبيرة من القضاة "الشباب" بلد

في مرحلة ما بعد النزاع ،على سبيل المثال ،قد يشير إلى أن هذا البلد يستثمر في نظامه القضائي .ورغم أن افتقار السلطة
تتبع مدى تمثيل "الشباب" في مناصب القضاة
القضائية إلى القضاة "الشباب" قد يكون شائعاً في بلدان عديدة ،فإن قيمة ّ

بالتحديات التي تحول دون وصول الفئات الشابة إلى مناصب صنع القرار .وتكتسب
ورؤساء األقالم تكمن في التوعية
ّ

المتغيرات الديمغرافية األخرى .على
المصنفة حسب العمر أهمية خاصة عند النظر في تقاطع معيار العمر مع
البيانات
ّ
ّ
سبيل المثال ،قد يشير تزايد نسبة القاضيات "الشابات" في ٍ
بلد ما إلى تضافر الجهود الرامية إلى النهوض بمشاركة المرأة
في مناصب صنع القرار على المدى الطويل.
مصنفة حسب نوع الجنس والعمر واإلعاقة والفئة
المؤشر بيانات
اإلطار المعياري :يشمل اإلبالغ العالمي عن هذا
ّ
ّ
المصنفة على نحو يتيح المقارنة بين الفئات المستهدفة ،تتّسم بأهمية أساسية التّباع نهج قائم على
السكانية .وهذه البيانات
ّ

حقوق اإلنسان في جمع وتحليل البيانات ،وتشكل جزءاً من التزامات البلدان بموجب المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان .وقد
وضعت مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان مذ ّكرة توجيهية بشأن جمع البيانات وتصنيفها ألغراض رصد تحقيق أهداف
المذكرة الدول على "تطوير القدرات والشراكات من أجل تمكين الدول من الوفاء بالتزامها في
التنمية المستدامة .وتحث هذه
ّ
جمع البيانات المصنفة ونشرها حسب أسس التمييز المعترف بها في القانون الدولي لحقوق اإلنسان."9

ّ
ُ ّ
ر
ينبغ تحديد المسؤوليات بصورة جلية ،السيما يف ما يتعلق بخصوصية البيانات وإدارتها.
ويعد هذا األمر
الشاكات القائمة عىل البيانات،
ي
ً
تشارك ،ومبدأ التعريف
ضوريا لعملية جمع البيانات ولصالح الشخص موضوع البيانات أو المستجيب عىل حد السواء .ويمكن لتطبيق نهج
ي
ّ
ر
الذان للهوية ،أن يساعدا يف تحسي معدالت االستجابة .المفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،مذكرة توجيهية لجمع البيانات وتصنيفها ،نهج
ي
بيانات قائم عىل حقوق اإلنسان :عدم إهمال أحد يف خطة التنمية المستدامة لعام 2030
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData_AR.pdf
ّ
9
المفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،مذكرة توجيهية لجمع البيانات وتصنيفها ،نهج بيانات قائم عىل حقوق اإلنسان :عدم إهمال
أحد يف خطة التنمية المستدامة لعام 2030
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData_AR.pdf

•

تتبع التمثيل
مكونات ّ
مؤشر أهداف التنمية المستدامة ( 16.7.1ج) ،ألنه يتيح ّ
ُيعتبر نوع الجنس مكوناً هاماً من ّ
الشامل للمرأة في السلطة القضائية ،كسبيل لتحقيق المساواة في تمثيل المرأة والرجل في هذا المجال .ال يزال

سيما في المناصب الرفيعة المستوى ،وفقاً لمنشور
تمثيل النساء ضعيفاً للغاية في المناصب القضائية العليا ،وال ّ
"مجموعة أدوات حول وصول المرأة إلى برامج العدالة" التي ُن ِش َرت باالشتراك مع هيئة األمم المتّحدة للمرأة
المصنفة
وبرنامج األمم المتّحدة اإلنمائي ومكتب األمم المتّحدة المعني بالمخدرات والجريمة .وتسهم البيانات
ّ

حسب نوع الجنس بشأن شاغلي مناصب صنع القرار والقيادة في السلطة القضائية في إلقاء الضوء على أوجه

عدم مساواة القائمة على نوع الجنس ،والتي تحول دون وصول المرأة إلى تلك المناصب .تُرسي اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام  1979األساس الالزم لتحقيق المساواة بين الجنسين ،بكفالة تكافؤ
الفرص المتاحة للمرأة ،على قدم المساواة مع الرجل ،للمشاركة في الحياة السياسية والعامة ،بما في ذلك الحق في
صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة ،وفي َشغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع
المستويات الحكومية (المادة  .)7تتّخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز التاريخي ضد
المرأة والعقبات التي تحول دون مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار (المادة  ،)8بما في ذلك التشريعات
والتدابير الخاصة المؤقتة (المادة  .)4كما يدعو إعالن ومنهاج عمل بيجين إلى كفالة وصول المرأة ،على قدم
يقل عن  30في المائة من النساء في
المساواة مع الرجل ،إلى وظائف الخدمة العامة ،وذلك بتحديد هدف ال ّ
المناصب القيادية.

•

يحث قرار مجلس األمن رقم  2250لعام  2015الدول األعضاء على النظر في ُسُبل زيادة التمثيل
العمرّ :

الشامل للشباب على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات واآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية لمنع نشوب

التطرف العنيف.
النزاعات ،وحّلها ،ومكافحة
ّ
حالة اإلعاقة :تدعو اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ( )2006الدول األطراف إلى كفالة مشاركة
األشخاص ذوي اإلعاقة مشاركة فعالة وكاملة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع غيرهم.

10

ويؤّكد التعليق

العام رقم  )2018( 7على المادة  3-4و 3-33بشأن مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في تنفيذ االتفاقية ورصدها ،الذي
صاغته اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،على واجب الدول األطراف باالعتراف باألثر اإليجابي لألشخاص
ذوي اإلعاقة على عمليات صنع القرار ،وبضرورة إشراكهم في جميع أشكالها ،لتمكينهم من إبداء آرائهم وتجاربهم المعاشة،
وتعزير قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم وتحقيق طموحاتهم .كما أن مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في صنع القرار
حاسم في وضع مبادئ أقوى للحوكمة الديمقراطية ،إذ تتيح مساءلة السلطات المعنية بشأن التزاماتها في هذا
عنصر
ٌ
ٌ
المجال ،وجعلها أكثر استجابة الحتياجات هؤالء األشخاص ،وتعزيز حقوقهم وحمايتها .وفقاً لتقرير ﺍلتنميـة ﺍلشـاملة ﳌسـائل
10

يشمل مصطلح "األشخاص ذوي اإلعاقة" كل من يعانون من عاهات طويلة األجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية ،قد تمنعهم لدى التعامل
مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة يف المجتمع عىل قدم المساواة مع اآلخرين .الجمعية العامة لألمم المتحدة ،اتفاقية حقوق
الثان/يناير ،2007
التاىلA/RES/61/106األشخاص ذوي اإلعاقة :القرار /الذي اعتمدته الجمعية العامة 24 ،كانون
 ،:متاح عىل الموقع
ي
ي

http://www.refworld.org/docid/45f973632.html

ﺍإلعاقـة ﰲ بﺮنـامج ﺍألمـﻢ ﺍﳌتحﺪﺓ ( ،)2018ما زال تمثيل األشخاص ذوي اإلعاقة ناقصاً في عمليات صنع القرار ،وهم
معدالت
يواجهون تحديات وحواجز كبيرة تقف حائالً أمام إدماجهم وقدرتهم على المشاركة الكاملة في المجتمع .كما أن ّ

توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة تبقى أدنى منها لدى غيرهم من األشخاص ،وتعترضهم عقبات جدية في الوصول إلى
المساواة والفعالية في االحتكام إلى القضاء .وتمشياً مع التزام خطة عام  2030على "بعدم ترك أحد خلف الركب" ،تكتسي

مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة وتمثيلهم في المؤسسات العامة وعمليات صنع القرار ،بما في ذلك في الجهاز القضائي،
األشد تخلفاً عن الركب.
أهمية حاسمة في الوصول إلى من هم
ّ

المجموعات السكانية  :إن جمع البيانات الالزمة عن الفئات السكانية لشاغلي مناصب صنع القرار والقيادة في السلطة

التنوع في ما يتعّلق بالمجموعات
القضائيةٌ ،
أمر بالغ األهمية لتقييم شمولية الهيئات القضائية وتمثيلها للجميع .وزيادة ّ

المتنوعة واالستجابة لها .وهو
السكانية تُسهم في تعزيز قدرة اآلليات القضائية على مراعاة السياقات والتجارب االجتماعية
ّ
المهمشة .عندما تكون الفئات السكانية الوطنية على اختالفها
ما ينعكس استجاب ًة أفضل الحتياجات الفئات الضعيفة و ّ
ممثلة تمثيالً جيداً في وظائف القضاة ورؤساء األقالم ،قد يفضي ذلك بدوره إلى تحسين إمكانية وصول هذه الفئات إلى

العدالة .ومن شأن تمثيل الفئات السكانية على جميع مستويات صنع القرار يتيح بناء الثقة بين هذه الفئات ،ويدعم التماسك
االجتماعي وإطار "بناء السالم والحفاظ على السالم " .11وشددت دراسة أجراها البنك الدولي حول ُسُبل تحقيق السالم على

الدور المحوري إلدماج الفئات السكانية المختلفة في قطاعي العدالة واألمن في منع نشوب النزاعات .االتفاقية الدولية

للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ()1965؛ إعالن بشأن حقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية
وإلى أقليات دينية ولغوية ()1992؛ وإعالن حقوق الشعوب األصلية ( )2007ينص على أن لألشخاص المنتمين إلى
األقليات العرقية وفئات الشعوب األصلية الحق في المشاركة في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للدولة.

المنهجية
طريقة االحتساب:
مؤشر ( 16.7.1ج) إلى قياس نسبة تمثيل مختلف الفئات الديمغرافية (حسب العمر ،والجنس ،واألشخاص ذوي
يهدف ال ّ
اإلعاقة ،والفئات السكانية) في وظيفتين رئيسيتين لصنع القرار في الجهاز القضائي ،وهما القضاة ورؤساء األقالم ،وفي
مستويات المحاكم الثالث.
المصنفة حسب حالة اإلعاقة والفئات
التنبه إلى أن البيانات
ّ
تُشجع البلدان على اإلبالغ عن البيانات المتاحة لديها ،مع ّ

السكانية ذات الصلة على الصعيد الوطني قد ال تتوّفر حالياً في العديد من الواليات القضائية كما وتُشجع البلدان على بناء

قدرات إضافية لتصنيف البيانات وفق هذه الفئات الديمغرافية.
مؤشر ( 1-7-16ج) للقضاة على ثالثة خطوات:
ويمكن تقديم التقارير العالمية عن ال ّ

 11الجمعية العامة لألمم المتحدة ،قرار بشأن استعراض هيكل األمم المتحدة لبناء السالم  ،A/RES/70/262يف  12أيار/مايو 2016؛ مجلس
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أقل( ،ج) القضاة من
الخطوة  :1اإلبالغ عن نسب (أ) القاضيات( ،ب) القضاة 'الشباب' الذين تبلغ أعمارهم  44سنة أو ّ
ذوي اإلعاقة( ،د) القضاة في المجموعة السكانية ذات الصلة على الصعيد الوطني في السلطة القضائية في '' 1المحاكم

الدستورية/العليا 2'' ،محاكم الدرجة األولى 3'' ،المحاكم االبتدائية .12ينبغي ملء الجدول الوارد أدناه بالرقمين الفعليين (مثل
المعبر عنها في
عدد القضاة "الشباب" في محاكم الدرجة األولى ،ومجموع عدد القضاة في محاكم الدرجة األولى) ،والنسب
ّ

شكل نسب مئوية.

النسبة المئوية

نسبة القضاة

نسبة القضاة من

نسبة القضاة من الفئة

للقاضيات

"الشباب" الذين تبلغ

ذوي اإلعاقة

السكانية ذات الصلة

أعمارهم  44سنة أو
المحاكم

على الصعيد الوطني

أقل
ّ

العليا/الدستورية
المحاكم الدرجة
األولى
المحاكم االبتدائية
المجموع (على
جميع مستويات
المحاكم)
أقل( ،ج)
الخطوة  :2استخالص النسب بمقارنة نسبة (أ) القاضيات( ،ب) القضاة "الشباب" الذين تبلغ أعمارهم  44سنة أو ّ
القضاة من ذوي اإلعاقة( ،د) القضاة من الفئات السكانية ذات الصلة على الصعيد الوطني في الجهاز القضائي وعلى جميع

مستويات المحاكم ،مقارنة بنسبة الفئات المستهدفة نفسها من المواطنين في سن العمل .ويجب حساب أربع نسب إجمالية أو
أكثر لجميع مستويات المحاكم ،وهي:
 -1للقاضيات؛
أقل)؛
 -2للقضاة 'الشباب' ( 44سنة أو ّ
 -3للقضاة من ذوي اإلعاقة؛ و

رّ
12
المؤس ،وكما هو موضح يف قسم "التصنيف" أدناه ،فإن فئة"الشباب" تشت إىل األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  44سنة
ألغراض هذا
ّ
ً
ً
رّ
أو ّ
المؤس  16.7.1من
الفرع (أ) من
والختة .يوفر هذا التحديد أيضا اتساقا مع العنرص
القضان تتطلب التدريب
أقل  ،ألن الوظائف يف الجهاز
ر
ي
ي
ً
الدوىل الذي
لمان
أهداف التنمية المستدامة بشأن مجالس النواب ،والذي يستخدم التحديد المماثل ل ل 'الشباب' ،استنادا إىل تعريف االتحاد ر
الت ي
ي
رّ
التلمان الشباب بمن تبلغ أعمارهم  45سنة أو ّ
للمؤس (16.7.1أ) من أهداف التنمية المستدامة).
أقل (راجع البيانات الوصفية
يشت إىل أعضاء ر

محددة (نسبة واحدة أو أكثر ،حسب أهمية الفئة المعنية على الصعيد
 -4للقضاة المنتمين إلى فئات سكانية ّ
الوطني).

نسبة تمثيل اإلناث:

نسبة تمثيل الشباب:

نسبة تمثيل

نسبة تمثيل الفئة

نسبة القاضيات في

نسبة القضاة

األشخاص ذوي

(المجموعات)

جميع مستويات

"الشباب" الذين تبلغ

اإلعاقة:

السكانية:

المحاكم/نسبة

أعمارهم  44سنة أو

نسبة القضاة من

نسبة القضاة

المواطنات النساء

أقل في جميع
ّ

ذوي اإلعاقة في

المنتمين إلى فئات

جميع مستويات

المحاكم/نسبة

محددة في
سكانية ّ

المحاكم/نسبة

جميع مستويات

المواطنين الذين تبلغ

األشخاص ذوي

المحاكم/نسبة

أعمارهم  44سنة أو

اإلعاقة من

األشخاص المنتمين

أقل (وما فوق سن

المواطنين في سن

إلى فئات سكانية

األهلية لشغل

العمل

محددة من المواطنين
ّ

في سن العمل

مستويات

المنصب)

في سن العمل

في جميع مستويات
المحاكم
عند مقارنة نسبة تمثيل بعض الفئات السكانية المستهدفة في السلطة القضائية بنسبتها لدى المواطنين ،من المهم اعتبار
للتقدم بطلب للحصول
أي الذين تتراوح أعماالهم بين السن المطلوبة ّ
"المواطنين الذين هم في سن العمل" أساساً للمقارنةّ ،
على وظيفة أو ترشيحهم لها بصفة قاضي في السلطة القضائية ("سن األهلية") ٍ
كحد أدنى ،وسن التقاعد اإللزامي للقضاة في
13
ٍ
ٍ
معين بـ 18سنة ،وسن
السلطة القضائية ('سن التقاعد اإللزامي') كحد أقصى  .بعبارة أخرى ،وإذا ُحدد سن األهلية في بلد ّ

التقاعد اإللزامي بـ 70سنة ،ففئة المواطنين في سن العمل التي ستُستخدم كأساس للمقارنة لحساب النسبة األولى (للقضاة
"الشباب") هي للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين  18و 44سنة (وليس صفر 44-سنة) .وفئة المواطنين التي ستُستخدم

بلد معّي ،أو حمكمة معينة يف ٍ
 13ويف حالة عدم حتديد سن التقاعد اإللزامي من السلطة القضائية يف ٍ
بلد ما ،ميكن
ن
ن
استخدام "سن التقاعد االفرتاضي" كبديل .وينطبق سن التقاعد االفرتاضي على مجيع الوظائف يف بلد معّي ،و"هو احل ند
األدىن للسن الذي ميكن ألرابب العمل (إذا اختاروا ذلك) حتديده بوصفه سن التقاعد اإللزامي ،الذي يُطلب مبوجبه من

املوظفّي التقاعد" .ويف البلدان اليت ال تعتمد سن تقاعد إلزامي أو سن تقاعد افرتاضي ،يُقرتح حتديد سن  65عاماًكسقف،
وهو سن التقاعد اإللزامي الشائع يف مجيع البلدان.

يستخدمون كمقارنة لحساب النسبة الثالثة (قضاة من ذوي اإلعاقة) هي للمواطنين الذين من األشخاص ذوي اإلعاقة الذين
تتراوح أعمارهم بين  18و 70سنة.
 )1لحساب النسبة بالنسبة للقاضيات ،يتعين استخدام الصيغة التالية:
نسبة القاضيات (على جميع مستويات المحاكم)

النسبة = 1

نسبة النساء في سن العمل
حيث:
-

البسط هو عدد المناصب التي تشغلها القاضيات (على جميع مستويات المحاكم) ،مقسوماً على العدد اإلجمالي
للقضاة (على جميع مستويات المحاكم)

-

ويمكن تحديد القاسم بنسبة  50في المائة في معظم البلدان ،حيث تمثل النساء عموماً حوالي  50في المائة من
أي فئة عمرية.
المواطنين في ّ

يمكن الحصول على النسبة التالية:
-

أي تمثيل على اإلطالق في منصب قاضية
 ،0عندما ال يكون للمرأة ّ
أقل من  ،1عندما تكون نسبة النساء القاضيات أدنى من نسبة النساء لدى السكان في سن العمل
ّ

-

تساوي ،1عندما تكون نسبة النساء القاضيات مساوية لنسبة النساء لدى السكان في سن العمل

-

أكثر من ،1عندما تكون نسبة النساء القاضيات في سن العمل أدنى من نسبة النساء لدى السكان في سن العمل

يتعين استخدام الصيغة التالية:
أقلّ ،
 )2لحساب نسبة القضاة الشباب الذين تبلغ أعمارهم  44سنة أو ّ
النسبة = 2

أقل (على جميع مستويات المحاكم)
نسبة القضاة الشباب الذين تبلغ أعمارهم  44سنة أو ّ
أقل
نسبة المواطنين الشباب الذين تبلغ أعمارهم  44سنة أو ّ

(مع سن األهلية ٍ
كحد أدنى)

حيث:
-

أقل (على جميع مستويات المحاكم)،
البسط هو عدد مناصب التي يشغلها قضاة شباب تبلغ أعمارهم  44سنة أو ّ

-

ويمكن حساب المقام باستخدام أعداد المواطنين على النحو التالي:

مقسوماً على العدد اإلجمالي للقضاة (على جميع مستويات المحاكم)

[حجم المواطنين الذين تبلغ أعمارهم  44سنة أو أقل] [ -حجم المواطنين < سن األهلية لشغل المنصب]
حجم المواطنين
يختص بالقضاة "الشباب" (الذين تبلغ أعمارهم  44سنة أو
ويمكن تفسير النسبة الناتجة عن هذه العملية الحسابية في ما
ّ
أقل) على النحو التالي:
-

أقل) بالكامل
 ،0عندما يغيب تمثيل القضاة "الشباب" (الذين تبلغ أعمارهم  44سنة أو ّ
 ،1عندما تكون نسبة القضاة "الشباب" ( 44سنة أو أقل) تساوي نسبة الشباب من المواطنين

-

أقل من نسبة الشباب من المواطنين
أقل) ّ
أقل من  ،1عندما تكون نسبة نسبة القضاة "الشباب" ( 44سنة أو ّ
ّ
أقل) من نسبة الشباب من المواطنين
أكثر من  ،1عندما تكون نسبة "الشباب" القضاة ( 44سنة أو ّ

-

-

يتعين استخدام الصيغة التالية:
 )3لحساب نسبة القضاة من ذوي اإلعاقة ّ
النسبة = 3

نسبة القضاة من ذوي اإلعاقة (على جميع مستويات المحاكم)
نسبة القضاة من ذوي اإلعاقة من المواطنين في سن العمل

حيث:
-

البسط هو عدد المناصب التي يشغلها قضاة من ذوي اإلعاقة (على جميع مستويات المحاكم) ،مقسوماً على
العدد اإلجمالي للقضاة (على جميع مستويات المحاكم)

-

ويمكن حساب المقام باستخدام أعداد المواطنين على النحو التالي:

[ حجم القضاة من ذوي اإلعاقة من المواطنين < أو = سن التقاعد اإللزامي]
[ حجم القضاة من ذوي اإلعاقة من المواطنين < سن األهلية لشغل المنصب]
[ حجم المواطنين < أو = من سن التقاعد اإللزامي]
[ حجم المواطنين < سن األهلية لشغل المنصب]
يمكن الحصول على النسبة التالية:
-

أي تمثيل على اإلطالق في مناصب القضاة
 ،0عندما ال يكون للقضاة من ذوي اإلعاقة ّ
أقل من  ،1عندما تكون نسبة القضاة من ذوي اإلعاقة أدنى من نسبة المواطنين في سن العمل
ّ

-

تساوي  ،1عندما تكون نسبة تمثيل القضاة ذوي اإلعاقة مساوية لنسبتهم لدى السكان في سن العمل

-

أكثر من  ،1عندما تكون نسبة القضاة من ذوي اإلعاقة أعلى من نسبة المواطنين في سن العمل

محددة ،تستخدم الصيغة التالية لكل فئة سكانية ذات صلة على
 )4لحساب نسبة القضاة المنتمين إلى فئات سكانية ّ
الصعيد الوطني:

النسبة = 4

محددة في جميع مستويات المحاكم/نسبة األشخاص
نسبة القضاة المنتمين إلى فئة سكانية ّ
محددة من المواطنين في سن العمل
المنتمين إلى فئات سكانية ّ

حيث:
-

البسط هو عدد المناصب التي يشغلها قضاة من ذوي اإلعاقة (على جميع مستويات المحاكم) ،مقسوماً على
العدد اإلجمالي للقضاة (على جميع مستويات المحاكم)

-

ويمكن حساب المقام باستخدام أعداد المواطنين على النحو التالي:

المحددة من المواطنين < أو = سن التقاعد اإللزامي]
[ حجم الفئة السكانية
ّ

المحددة من المواطنين <سن األهلية لشغل المنصب]
[ حجم الفئة السكانية
ّ
المحددة < أو = من سن التقاعد اإللزامي]
حجم المواطنين الفئة السكانية
ّ
المحددة < سن األهلية لشغل المنصب]
[حجم المواطنين الفئة السكانية
ّ

يمكن الحصول على النسب التالية:
-

المحددة في مناصب القضاة
 ،0عند الغياب الكامل لتمثيل األشخاص من الفئة السكانية
ّ

-

أقل من نسبتهم
أقل من ،1عندما تكون نسبة تمثيل األشخاص من الفئة السكانية
ّ
المحددة في مناصب القضاة ّ
ّ

-

المحددة تساوي نسبتهم لدى السكان في سن
يساوي  ،1عندما تكون نسبة تمثيل األشخاص من الفئة السكانيةّ

-

المحددة أعلى من نسبتهم لدى السكان في سن
أكثر من ،1عندما تكون نسبة تمثيل األشخاص من الفئة السكانية
ّ

لدى السكان في سن العمل

العمل
العمل

•

رؤساء األقالم:

مؤشر ( 16.7.1ج) لرؤساء األقالم على خطوتين:
ويمكن تقديم التقارير العالمية عن ال ّ
الخطوة  :1اإلبالغ عن نسب (أ) النساء في مناصب رؤساء األقالم( ،ب) رؤساء األقالم 'الشباب' الذين تبلغ أعمارهم 44
أقل( ،ج) رؤساء األقالم من ذوي اإلعاقة( ،د) رؤساء األقالم في المجموعة السكانية ذات الصلة على الصعيد
سنة أو ّ

الوطني في السلطة القضائية ،في '' 1المحاكم الدستورية/العليا 2'' ،محاكم الدرجة األولى 3'' ،المحاكم االبتدائية .ينبغي
ملء الجدول الوارد أدناه بالرقمين الفعليين (مثل عدد في رؤساء األقالم "الشباب" في محاكم الدرجة األولى ،ومجموع عدد
المعبر عنها في شكل نسب مئوية.
رؤساء األقالم في محاكم الدرجة األولى) ،والنسب
ّ
النسبة المئوية

نسبة رؤساء

نسبة رؤساء

نسبة رؤساء األقالم من

للنساء في مناصب

األقالم "الشباب"

األقالم من ذوي

الفئة السكانية ذات الصلة

رؤساء األقالم

الذين تبلغ أعمارهم

اإلعاقة

على الصعيد الوطني

أقل
 44سنة أو ّ

المحاكم
العليا/الدستورية
المحاكم الدرجة
األولى
المحاكم االبتدائية
المجموع (على
جميع مستويات
المحاكم)

الخطوة  :2استخالص النسب بمقارنة نسبة (أ) رؤساء األقالم من النساء( ،ب) رؤساء األقالم من "الشباب" الذين تبلغ
أقل( ،ج) رؤساء األقالم من ذوي اإلعاقة( ،د) رؤساء األقالم من الفئات السكانية ذات الصلة على
أعمارهم  44سنة أو ّ
الصعيد الوطني في الجهاز القضائي وعلى جميع مستويات المحاكم ،مقارنة بنسبة الفئات المستهدفة نفسها من المواطنين

في سن العمل .يجب حساب أربع نسب أو أكثر ،وهي:
 -1رؤساء األقالم من النساء؛
أقل)؛
 -2رؤساء األقالم 'الشباب' ( 44سنة أو ّ
 -3رؤساء األقالم من ذوي اإلعاقة؛ و

محددة (نسبة واحدة أو أكثر ،حسب أهمية الفئة المعنية على الصعيد
 -4رؤساء األقالم المنتمين إلى فئات سكانية ّ
الوطني).

نسبة تمثيل اإلناث:

نسبة تمثيل الشباب:

نسبة تمثيل

نسبة تمثيل الفئة

نسبة رؤساء األقالم

نسبة رؤساء األقالم

األشخاص ذوي

(المجموعات)

النساء في جميع

"الشباب" الذين تبلغ

اإلعاقة:

السكانية:

مستويات

أعمارهم  44سنة أو

نسبة رؤساء األقالم

نسبة رؤساء األقالم

المحاكم/نسبة

أقل في جميع
ّ

من ذوي اإلعاقة في

المنتمين إلى فئات

جميع مستويات

محددة في
سكانية ّ
جميع مستويات

المواطنات النساء

مستويات

في سن العمل

المحاكم/نسبة

المحاكم/نسبة

المواطنين الذين تبلغ

األشخاص ذوي

المحاكم/نسبة

أعمارهم  44سنة أو

اإلعاقة من

األشخاص المنتمين

أقل (وما فوق سن

المواطنين في سن

إلى فئات سكانية

األهلية لشغل

العمل

محددة من المواطنين
ّ

المنصب)

في سن العمل

في جميع مستويات
المحاكم
تستخدم نفس الحسابات المستخدمة لحساب النسب ( )1و( )2و ( )3و ( )4للقضاة الستخالص النسب المتعّلقة برؤساء
الحدين األدنى واألقصى لتحديد فئة السكان في سن العمل،
األقالمُ .يعتمد سن األهلية وسن التقاعد اإللزامي لرؤساء األقالم ّ

حسب االقتضاء.

تصنيف البيانات:
•

نوع الجنس :ذكر  /أنثى

•

مؤشر  ،وكما هو موضح في قسم "التصنيف" أدناه ،تشير فئة"الشباب" إلى األشخاص الذين تبلغ
ألغراض هذا ال ّ
أقل ،ألن الوظائف في الجهاز القضائي تتطلب التدريب والخبرة .يوّفر هذا التحديد أيضاً اتساقاً
أعمارهم  44سنة أو ّ

مؤشر  16.7.1من أهداف التنمية المستدامة بشأن البرلمانات ،والذي يستخدم التحديد
مع العنصر الفرعي (أ) من ال ّ
المماثل لـلـ'الشباب' ،استناداً إلى تعريف االتحاد البرلماني الدولي الذي يشير إلى أعضاء البرلمان الشباب بمن تبلغ
مؤشر (16.7.1أ) من أهداف التنمية المستدامة).
أقل (راجع البيانات الوصفية لل ّ
أعمارهم  45سنة أو ّ

14

•

اإلعاقة :من ذوي اإلعاقة/غير معوقين ،باستخدام مجموعة األسئلة التي وضعها فريق واشنطن والمتعّلقة باإلعاقة،
لتمكين القضاة ورؤساء األقالم من اإلبالغ ذاتي عن حالة اإلعاقة.

ً
14
وإذا اختارت البلدان أيضا زيادة تصنيف البيانات حسب الفئات العمرية ،يوىص باتباع معايت األمم المتحدة إلنتاج اإلحصاءات السكانية
ً
ً
ً
ّ
الوطنية المصنفة حسب العمر ،باستخدام الفئات العمرية التالية :الفئات العمريةّ :
أقل من  25عاما ،بي  25و 34عاما ،وبي  35و 44عاما ،وبي
ً
ً
ً
عاما ر
وأكت من  65عاما.
 45و 54عاما ،وبي  55و64

•

الفئات السكانية ذات الصلة على الصعيد الوطني :يمكن تصنيف الفئات السكانية ذات الصلة على الصعيد الوطني
حسب االنتماء إلى الشعوب األصلية ،أو الخصائص اللغوية أو اإلثنية أو الدينية أو االجتماعية أو الثقافية أو
الجغرافية ،أو حسب الجنسية ،أو الحالة من حيث الهجرة أو النزوح أو اللجوء ،أو الميل الجنسي ،أو الوضع المدني
مصنفة
أو الديني .وذلك باستخدام المذ ّكرة التوجيهية للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان المتعّلقة بجمع ونشر بيانات
ّ

حسب أسباب التمييز المعترف بها في القانون الدولي لحقوق اإلنسان.
•

مستوى المحكمة :تُجمع البيانات ا لخاصة بمستويات المحاكم ،أي المحاكم العليا/الدستورية ومحاكم الدرجة األولى
والمحاكم االبتدائية ،وتُحتسب بشكل منفصل لكل من القضاة ورؤساء األقالم.

معالجة القيم الناقصة:
•

على المستوى البلد

للقيم الناقصة
ال معالجة َ
•

على المستويين اإلقليمي والعالمي

للقيم الناقصة
ال معالجة َ
المجاميع اإلقليمية:
يتم توفير المتوسط البسيط لكل نسبة من النسب األربع للقضاة ورؤساء األقالم (على جميع مستويات المحاكم) لكل منطقة،
وعلى الصعيد العالمي.
مصادر التباين:
مؤشر.
ال توجد بيانات مقدرة دولياً لهذا ال ّ
ضمان الجودة:
مؤشر (16.7.1ج)،
يوصى باعتماد المكاتب اإلحصائية الوطنية كجهة اتصال رئيسية لتجميع البيانات الالزمة لإلبالغ عن ال ّ
بالتنسيق الوثيق مع الهيئات القضائية المعنية في البلد ،مثل مفوضية الجهاز القضائي ،أو و ازرة العدل .وذلك بهدف تعزيز
دور ضمان الجودة الذي تضطلع به المكاتب اإلحصائية الوطنية في استعراض البيانات الصادرة عن أقسام أخرى من النظام
تبين أن البيانات الرسمية المستمدة من المكاتب اإلحصائية الوطنية قد تحدث تأثي اًر
اإلحصائي الوطني وزيادة تعزيزها .وقد ّ
أكبر على تحليل السياسات واتخاذ الق اررات على الصعيد وصنع القرار على الصعيد الوطني من المصادر األخرى التي لم

تخضع إلجراءات التحّقق وضمان الجودة التي تقوم بها المكاتب اإلحصائية الوطنية.15
 15الشعبة اإلحصائية باألمﻢ المتحﺪة ( :)2017المبادئ التوجيهية لإلبالغ عن البيانات وتبادلها من أجل الﺮصﺪ العالمي لخطة
التنمية المستﺪامة لعام .2030

مصادر البيانات
الوصف:
تقوم مفوضية الجهاز القضائي ،وو ازرات العدل ،أو غيرها من الهيئات المختصة المعنية بجمع البيانات الخاصة بالسلطة
القضائية بجمع البيانات الالزمة بالوظائف القضائية.
جمع البيانات:
مؤشر .في غياب مثل
تُرسل استمارات جمع البيانات إلى مفوضية الجهاز القضائي أو الهيئات المماثلة لإلبالغ عن هذا ال ّ
تلك الهيئات ،تُرسل استمارات جمع البيانات إلى و ازرات العدل أو المكاتب اإلحصائية الوطنية لتحديد الكيان المناسب.
وينبغي جمع البيانات سنوياً ،إن أمكن .تخضع البيانات المجمعة إلى استعراض من قبل الهيئات القضائية الوطنية للتحّقق
من صحتها.

توافر البيانات
الوصف:
مؤشر.
ال يوجد في هذه المرحلة مصدر عالمي للبيانات لتوفير كامل البيانات الالزمة لهذا ال ّ
مؤشر.
وتُبذل جهود جمع البيانات على ثالث مستويات ،ولكنها ال تغطي سوى جزء من نطاق ال ّ
•

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،دراسة األمم المتحدة االستقصائية التجاهات الجريمة وعمليات
نظم العدالة الجنائية ،متاحة على:

https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/United-Nations-Surveys-onCrime-Trends-and-the-Operations-of-Criminal-Justice-Systems.html
تُع نى الدراسة االستقصائية التجاهات الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية ،بجمع البيانات الالزمة من الدول
األعضاء في األمم المتحدة عن عدد القضاة أو قضاة الصلح المحترفين ،من خالل جهات تنسيق المعنية .وتشمل
المعلومات المجمعة كذلك بيانات عن قضاة أو قضاة الصلح المعاونين المأذون لهم ،وهم موظفون متفرغون وغير
متفرغين مخولون بالنظر في القضايا الجنائية على وجه التحديد ،بما في ذلك في محاكم االستئناف ،واتخاذ أحكام
صنف البيانات حسب الجنس فقط .تنحصر الدراسة االستقصائية التجاهات الجريمة وعمليات
في محكمة قانونية .تُ ّ

أي هيئة قانونية مخولة بإصدار حكم باإلدانة بموجب
نظم العدالة الجنائية بالمحاكم الجنائية التي تُعرف على أنها ّ
القانون الجنائي الوطني .وتُجمع بيانات عن جميع مستويات المحاكم الجنائية ،ولكن الدراسة االستقصائية ال تصنف

البيانات للتمييز بين قضاة محاكم الدرجة األولى وقضاة المحاكم االبتدائية .تُجمع البيانات من خالل الدراسة

االستقصائية التجاهات الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية على أساس سنوي ،وتعود أحدث البيانات المتاحة
إلى العام .2017
World Bank, Women, Business and the Law Report, available at

•

https://wbl.worldbank.org
ويتضمن تقرير المرأة واألعمال والقانون بيانات عن النسبة المئوية للنساء اللواتي يشغلن مناصب قضاة ورؤساء
محاكم في المحاكم الدستورية بالنسبة لالقتصادات الـ  153التي تشمل محاكم دستورية .وقد ُنشر أحدث تقرير في

هذا الشأن في العام  ،2018وهو الطبعة الخامسة في سلسلة من التقارير التي تصدر كل سنتين.

CEPEJ, European Judicial Systems – Efficiency and Quality of Justice Report

•

available at https://www.coe.int/en/web/cepej/cepej-work/evaluation-of-judicialsystems
ويشمل تقرير كفاءة العدالة ونوعيتها بيانات عن النسبة المئوية للنساء العامالت في جميع مستويات المحاكم ،بما
في ذلك الدرجة األولى والدرجة الثانية والمحاكم العليا ،ويتضمن بيانات عن نسبة النساء من "رؤساء المحاكم" و
"القضاة المحترفين" في  47بلداً داخل في أوروبا .و"القضاة المحترفون" هم قضاة غير متفرغين ومتفرغين تم
تدريبهم ،ويتقاضون أجورهم على هذا األساس ،وتتمثل مهمتهم الرئيسية في العمل كقضاة وليس كمدعين عامين.
ويجمع التقرير أيضاً بيانات عن النسبة المئوية للموظفات "غير القاضيات" مصنفة وفق هيئة Rechtspfleger
(أو هيئات مماثلة) في  47بلداً في أوروبا .وقد ُنشر أحدث تقرير لدورة تقييم الفترة الممتدة بين عامي 2016

و 2018في العام  ،2018وهو يستند إلى بيانات تعود إلى العام  .2016وتنشر التقارير كل سنتين.

عد اإلحصاءات السكانية الوطنية ضرورية لحساب قاسم النسب (راجع"طريقة االحتساب") ،بما في ذلك حساب نسبة
تُ ّ

أقل من سن التقاعد اإللزامي ،والمواطنين الذين هم في
المواطنين الذين هم في سن األهلية لشغل الوظيفة المعنية أو أكبر و ّ

معينة،
أقل من  44سنة ،ونسبة المواطنين من ذوي اإلعاقة ،نسبة المواطنين المنتمين إلى فئات سكانية ّ
سن األهلية أو أكثر و ّ

كل ذلك للسنة الجارية.
السالسل الزمنية:

مؤشر.
ال يوجد في هذه المرحلة مصدر عالمي للمعلومات لتوفير كامل البيانات الالزمة لهذا ال ّ

الجدول الزمني

جمع البيانات:
ينبغي جمع البيانات سنوياً ،إن أمكن ،وتقديمها في  31كانون األول/ديسمبر من السنة المرجعية.
نشر البيانات:
مؤشر في 1
التقدم المحرز ال ّ
يتم اإلبالغ عن البيانات على الصعيد الدولي في نيسان/أبريل من كل عام ،وتُقدم لمحة عن ّ

كانون الثاني/يناير من العام نفسه.

المزودة للبيانات
الجهات
ّ
تشمل الكيانات الرئيسية المسؤولة عن إنتاج البيانات على الصعيد الوطني بشأن وظائف السلطة القضائية كل من مفوضية
الجهاز القضائي (يشار إليها أيضاً بمجالس العدل ،ومجالس القضاء ،والمكاتب القضائية ،والمراكز القضائية االتحادية)،
وو ازرات العدل ،أو غيرها من الهيئات ا لمختصة المماثلة التي تدير الموارد البشرية للسلطة القضائية ،أو تتولى تعيين القضاة
ورؤساء األقالمس ،أو التي تؤدي دو اًر إشرافياً على السلطة القضائية.
تشمل الكيانات األخرى التي قد تُساهم في إنتاج البيانات عن السلطة القضائية كل من المكاتب اإلحصائية الوطنية ،التي
تضطلع بدور تنسيقي شامل في إعداد تقارير أهداف التنمية المستدامة ،والو ازرات األخرى ،والمحاكم العليا.

الجهات المجمعة للبيانات
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (دراسة استقصائية عن اتجاهات الجريمة
(يحدد الحقاً)
وعمليات نظم العدالة الجنائية) ُ
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ؤشرات ذات صلة
م ّ
التقدم المحرز في تحقيق الغاية  5-5من أهداف التنمية المستدامة بشأن " كفالة مشاركة
يمكن استخدام هذا ال ّ
مؤشر لرصد ّ

المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار

مؤش اًر يرّكز تحديداً على عملية صنع القرار في السلطة
في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة" .فهذه الغاية ال
تتضمن ّ
ّ

مؤشر في قياس الغاية  10.2من أهداف التنمية المستدامة بشأن تعزيز " تمكين وتعزيز اإلدماج
القضائية .كما ُيفيد هذا ال ّ

االجتماعي واالقتصادي والسياسي للجميع ،بغض النظر عن السن أو الجنس أو اإلعاقة أو االنتماء العرقي أو اإلثني أو

مؤش اًر واحداً فقط لقياس االستبعاد االقتصادي
األصل أو الدين أو الوضع االقتصادي أو غير ذلك" ،التي تشمل ّ
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املؤ ّشر :1-5-5نسبة املقاعد اليت يشغلها النساء يف الربملاانت الوطنية واحلكومات احمللية املؤ ّشر  5.5.2نسبة

النساء يف املناصب اإلدارية
17

املؤ نشر

10.2.1

واألشخاص ذوي اإلعاقة

نسبة السكان الذين يعيشون دون
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يف املائة من متوسط الدخل ،حسب اجلنس والعمر

