
 ۲۰۰۸عام  ات العالملمانبرالنساء في 
 

  .    ۲۰۰۸   ام                                                                حصلت المرأة على رقم قیاسي من المقاعد في التجدیدات البرلمانیة لع •

     مقع��د        ۱۲۸۷۹                                                              ك�ل خمس�ة برلم�انیین حص�لوا عل�ى مقاع��د یق�ابلھم برلمانی�ة، م�ا مجموع�ھ  •

   %    ۲۰٫٦    ادل      ما یع      ۲٦٥٦                حصلت المرأة على        دولة،    ٥٤                 غرفة برلمانیة لـ     ٦٦   في        شغلوا

                    خالل التجدید السنوي.

                               باالقتراع غی�ر المباش�ر وت�م تعی�ین        امرأة     ۸۷۸                         انتخبت باالنتخاب المباشر،        امرأة      ۱۷۰۷ •

  .     امرأة    ۷۱

                                             معدل تمثیل المرأة متقلب بانتظام من سنة ألخرى. •

                                                           من الغرف البرلمانیة سجلت زیادة في نسبة المقاع�د الت�ي تش�غلھا    %  ٥۹   ،    ۲۰۰۸       في عام  •

                                 م��ن الغ��رف البرلمانی��ة بقی��ت عل��ى نف��س    % ۹   ) و %    ۲۷٫۷    إل��ى      ۰٫۳  ن         (زی��ادة م��        الم��رأة

         المستوى.

                 مس�جلة زی�ادة نقط�ة    %    ۱۸٫۳                                       ك�ان المتوس�ط الع�ام للم�رأة ف�ي البرلمان�ات       ۲۰۰۸       في عام  •

    قب�ل    %  ۱۳                                               ً      ً               على األكثر من العام السابق، ھ�ذا ال�رقم یمث�ل تحس�ناً كبی�راً ف�ي المتوس�ط م�ن 

           عشر سنوات.

                 ب�ل األم�م المتح�دة،  ق                      م�ن النس�اء والمح�ددة م�ن    %  ۳۰   ب�ة                              عدد البرلمانات التي تجاوزت عت •

                         ازدادت خالل العقد الماضي.

                                                             كان ھناك ستة غرف برلمانیة فقط حققت ھ�ذا الھ�دف وكلھ�ا موج�ودة ف�ي       ۱۹۹۸       في عام  •

       أوربا.

                                 غرف�ة برلمانی�ة تج�اوزت النس�اء فیھ�ا     ۲٤                                            الیوم ھذا الرقم قد ازداد أربعة أضعاف ،فھناك  •

۳۰  % .  

           الخارج��ة م��ن                                                د موج��ودة فق��ط ف��ي البرلمان��ات األوربی��ة ب��ل ف��ي ال��دول                  ھ��ذه النت��ائج ل��م تع�� •

         في أوربا    %  ٤۰                                  وآسیا وأمریكا الالتینیة.وھذه الغرف          إفریقیا                           الصراع والبلدان النامیة في 

          الالتینیة.          في أمریكا  %  ۲۳ و         إفریقیا          والثلث في 

            فیھا أقل من      یوجد                غرفة برلمانیة)      ۲٦٤                 في العالم (حوالي                                بالمقابل ربع الغرف البرلمانیة •

               ً        أي ام�رأة (خصوص�اً ف�ي دول                                               من النساء وھناك تسع غرف برلمانیة ال یوجد فیھا   %  ۱۰

                                        جزر المحیط الھادي ودول الخلیج العربي)

                 من النساء فیھ. %    ٥٦٫۳                                               دخل البرلمان الرواندي التاریخ مع انتخاب أغلبیة          إفریقیا   في  •

 ۱ 



                 ابات بعد الصراع.                      من المقاعد في أول انتخ   %  ۳۷                         في أنغوال حصلت المرأة على  •

                            في األعوام الخمس�ة عش�ر األخی�رة    %  ٥۰                                             ارتفع العدد اإلجمالي للنساء البرلمانیات بنسبة  •

  .    ۲۰۰۸       في عام    %    ۱۸٫۳    إلى    %    ۱۱٫۸      ً         متقدماً بذلك من 

   ق��ة  ط ن                                 مانی��ات ف��ي جمی��ع أنح��اء الع��الم و الم                                       خ��الل ھ��ذه الفت��رة تص��اعدت نس��بة النس��اء البرل •

  . %    ٤۱٫٤    سطي                                    األفضل ھي المناطق الشمالیة مع معدل و

                                                     س��جل ف��ي الق��ارة األمریكی��ة نم��و ملح��وظ حی��ث حص��لت الم��رأة عل��ى       ۲۰۰۸       ف��ي ع��ام  •

               غرفة برلمانیة.    ۱۲                                  من المقاعد بشكل وسطي في التجدید لـ   %    ۲٦٫٥

                ،ف�ي البرازی�ل(في    %    ٤۳٫۲                                                       التقدم المحرز خالل السنة كان في النتائج المس�جلة ف�ي كوب�ا  •

  . %    ۳۸٫٥                          الغرفة البرلمانیة العلیا) 

   %  ۱۷                                                                 ت المتحدة ،حققت المرأة أفضل نس�بة لھ�ا ف�ي الغ�رفتین البرلم�انیتین م�ع          في الوالیا •

                     في كل غرفة برلمانیة.

                                          غرفة برلمانیة حیث حص�لت الم�رأة عل�ى أكث�ر م�ن     ۱۹                                في أوربا ھناك تقدم مع التجدید لـ •

            من المقاعد.   %  ۲۱

                               الخم�س عش�رة الماض�یة م�ن حی�ث وص�ول                                      في آس�یا س�جل أبط�أ مع�دل نم�و ف�ي الس�نوات  •

  . %    ۱۷٫۸                                    ة إلى البرلمان وبلغ المتوسط اإلقلیمي      المرأ

           م��ن المقاع��د    %  ۱۹                              غرف��ة برلمانی��ة حص��لت الم��رأة عل��ى     ۱٤                       ف��ي التجدی��د البرلم��اني ل��ـ •

          المطلوبة.

            من المقاعد.   %    ۳۲٫۸                                            التحسن األكبر في النیبال حیث حصلت المرأة على  •

      مقعد.     ۳٤۲   من     ۷٦                             في الباكستان حصلت المرأة على  •

   ة.                من المقاعد للمرأ   % ۸ ٫ ۲                             في إیران كانت النسبة األقل مع  •

                                                                                   الدول العربیة والتي یوجد فیھا أقل التغیرات حیث ھناك فقط أربع تجدیدات برلمانیة ،وقد  •

                                            من المقاعد وھو ما یتناسب مع المعدل اإلقلیمي.   % ۹                        حصلت المرأة على أكثر من 

  .  ٥٦       من أصل    ۹   ھو                                                في جیبوتي حصلت المرأة على أكبر عدد من المقاعد و •

                                              من المقاع�د ف�ي الغرف�ة البرلمانی�ة العلی�ا كم�ا ھ�و    %    ۱۳٫٥                        في تونس حصلت المرأة على  •

                            الحال في االنتخابات السابقة.

                                         و ل��م ی��تم انتخ��اب أي ام��رأة كم��ا ھ��و الح��ال ف��ي                انتخاب��ات مبك��رة           ك��ان ھن��اك          ف��ي الكوی��ت  •

                  حصلن على مقاع�د ف�ي                                                              االنتخابات السابقة.ومع ذلك تم تعیین امرأتین في الحكومة وبذلك

                                      البرلمان (للوزراء مقاعد في البرلمان).

 ۲ 



                               عضو المعین في المجلس االستشاري.    ۳٥                        یوجد أي امرأة من بین الـ          في قطر ال •

                  وھ��ي قط��ر والس��عودیة                 نس��اء برلمانی��ات                                    قط��ر ھ��ي واح��دة م��ن ث��الث دول ال یوج��د فیھ��ا  •

                                والوالیات الفیدرالیة المكرونزیة.

                                      م��ن المقاع��د ف��ي الغ��رف البرلمانی��ة العلی��ا    %    ۱۷٫٦   ة  رأ     ، للم��    ۲۰۰۸           ك��انون األول     ۳۱   ف��ي  •

           سنوات مضت.    ۱۰    قبل    %    ۱۰٫۸      مقابل 

                            غرف�ة برلمانی�ة علی�ا وق�د حص�لت     ۲۰                مقعد برلماني في       ۲۲۰۰         تم تجدید       ۲۰۰۸       في عام  •

                              ). النص���ف ت���م انتخ���ابھن ب���االقتراع  %    ۱۸٫٥                 مقاع���د (مع���دل وس���طي      ٤۰۷           الم���رأة عل���ى 

                     قتراع الغیر المباشر.         خابھن باال                                    المباشر والنصف اآلخر تم تعینھن أو انت

                                                                               للنظم والقوانین االنتخابیة وأسالیب عمل األحزاب األثر الكبیر في معدل تمثی�ل وانتخ�اب  •

        المرأة.

                                                                                    في الواقع ھناك زیادة في انتخاب المرأة في النظم التي تقوم على االنتخابات النسبیة أكثر  •

                          م�ن نت�ائج االنتخاب�ات ف�ي ع�ام                                                  من النظم التي تق�وم عل�ى التص�ویت باألغلبی�ة كم�ا یتض�ح 

۲۰۰۸    :  

   %    ۲٤٫٥                                                          غرفة برلمانیة منتخبة باالنتخاب�ات النس�بیة،معدل تمثی�ل الم�رأة     ۱٤   في  -

            من المقاعد.

                                                               غرف برلمانیة منتخبة باالنتخابات النسبیة والتصویت باألغلبیة، حصلت     ۱۰   في  -

            من المقاعد.   %    ۲۱٫٤           المرأة على 

   %  ۱۸                      غلبی�ة حص�لت الم�رأة عل�ى                                  غرفة برلمانیة منتخب�ة بالتص�ویت باأل    ۲۲   في  -

            من المقاعد.

                                                                           ست نقاط الفجوة بین الغرف البرلمانیة المنتخبة بطریقة االنتخابات النسبیة وتل�ك  -

                                                                    ً المنتخب��ة بالتص��ویت باألغلبی��ة. وب��ذلك یتض��ح أن التمثی��ل النس��بي أكث��ر تیس��یراً 

                                      وزیادة في تمثیل المرأة في البرلمانات.

 

 

 

 

 

 

 ۳ 



 الجداول:

     ۲۰۰۸                برلمانات في عام           : تجدید ال ۱       الجدول  •

                                A  -   تقدمات ونكسات النساء في الغرف البرلمانیة والتجدیدات البرلمانیة في                                                                   

  .    ۲۰۰۸    عام                                               

                                                                 تشیر األرقام لالختالف في النقاط المئویة بین النساء في البرلمان عام                                             

                            والمجالس التشریعیة السابقة.   ۸   ۲۰۰                                            

                              B   -  ۲۰۰۸                           د التجدیدات البرلمانیة عام                              النساء في الغرف البرلمانیة بع    .  

  .    ۲۰۰۸  و       ۱۹۹٥                                                       : المعدالت العالمیة واإلقلیمیة لتمثیل المرأة في البرلمان.   ۲       الجدول  •

  .    ۲۰۰۸                                        : النساء في الغرف البرلمانیة العلیا عام    ۳       الجدول  •

  .    ۲۰۰۸                       المرشحین المنتخبین عام    :   ٤       الجدول  •

 

 

   

 ٤ 


