
 

 بيان صحفي
س وزراء العامل نساء وفقاً خلريطة جديدة لالحتاد الربملاين الدويل/هيئة األمم خُ 

 املتحدة للمرأة

مساء  4الساعة  – 2019مارس  12 حىت يوم الثالاثء حمظور النشر نيويورك، -جنيف 
 صباحاً ابلتوقيت الشرقي 11بتوقيت وسط أورواب / الساعة 

وهي خريطة تصدر كل عامني ابالشرتاك  - 2019خلريطة املرأة يف احلياة السياسية لعام وفقاً 
يستمر متثيل النساء يف عمليات صنع  -بني االحتاد الربملاين الدويل وهيئة األمم املتحدة للمرأة 

وقد أُطلقت  .2017القرار السياسي يف االرتفاع ببطء مع تسجيل حتسن طفيف منذ عام 
ن هذه اخلريطة خالل مؤمتر صحفي نُظ ِّم  املعقودة يف  الدورة الثالثة والستني للجنة وضع املرأةإاب 

 مقر األمم املتحدة بنيويورك.

-in-03/women-https://www.ipu.org/resources/publications/infographics/2019
2019-politics 

وتعرض اخلريطة الرتتيب العاملي للنساء يف اجلهازين التنفيذي والربملاين للحكومات منذ األول 
ابملئة  20.7؛ وقد سجَّل هذا العام حصة غري مسبوقة للوزيرات بلغت 2019 نايرمن ي

، مع 2017نقطة مئوية مقارنًة بعام  2.4قدرها  ة( أي بزايد3922من أصل  812)
 تنوع أكرب يف أنواع احلقائب الوزارية اليت تشغلها الوزيرات.

حتليل وضع هذه اخلريطة بيان االحتاد الربملاين الدويل الصادر األسبوع املاضي بشأن " وتعقب
ابملئة( قد زادت بنحو نقطة  3.24حلصة العاملية للربملانيات )" حيث تبنيَّ أن ااملرأة يف الربملان
نقطة مئوية  0.6. وقد زادت حصة رئيسات الربملاانت أيضاً مبقدار 2017مئوية منذ عام 

نقطة مئوية لتصل  1.6ابملئة، وزادت حصة انئبات رؤساء الربملان مبقدار  19.7لتصل إىل 
 ابملئة. 28.2إىل 

https://www.ipu.org/resources/publications/infographics/2019-03/women-in-politics-2019
https://www.ipu.org/resources/publications/infographics/2019-03/women-in-politics-2019
https://www.ipu.org/news/press-releases/2019-03/new-ipu-report-shows-well-designed-quotas-lead-significantly-more-women-mps
https://www.ipu.org/news/press-releases/2019-03/new-ipu-report-shows-well-designed-quotas-lead-significantly-more-women-mps
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ملئة من رؤساء الدول اب 7.2النساء يف املناصب القيادية العليا من ومع ذلك، اخنفض متثيل 
ملئة من رؤساء احلكومات إىل اب 5.7(، ومن 153أصل  من 10ملئة )اب 6.6املنتخبني إىل 

 .(193من أصل  10ملئة )اب 5.2

"التمثيل إن النائبة املكسيكية غابرييال كويفاس ابرون، ، وقالت رئيسة االحتاد الربملاين الدويل
على و . املتساوي يف املناصب احلكومية أمر أساسي لكي تكون الدميقراطية متثيلية وفعالة حقاً 

من الذكور.  ال يزالون ات، فإن الغالبية العظمى من قادة احلكوموجود توجه إجيايب الرغم من
يق املساواة بني اجلنسني على كل املستوايت السياسية وإن مسؤولية تغيري ذلك الوضع وحتق

ومن املهم حتديد العوائق الرئيسية اليت حتول دون حصول  مسؤولية مشرتكة بني الرجال والنساء.
 ".النساء على مناصب صنع القرار

زايدة ، املديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة، إن "نغكوكا-السيدة فومزيلي مالمبووقالت 
عدد النساء يف احلياة السياسية يعين تعزيز الطابع اجلامع للقرارات وتغيري صورة القادة يف أذهان 

رة ابخلري الشعوب. و  الطريق ال يزال طويالً وشائكاً وإن كانت زايدة نسبة الوزيرات مبش ِّ
. د من البلدانيف عدد متزاي سيما مع حتسن التوازن بني اجلنسني يف توزيع احلقائب الوزارية وال

زيد متثيل النساء يف عملية صنع القرار زايدة يفهذه هي اخلطوات اجلريئة اليت حنتاجها كي 
 فارقة".

 املتوازنة جنسانياً  احلكوماتاملزيد من 

ابملئة أو أكثر من املناصب يف تسع دول مقارنًة بست دول يف عام  50ابتت النساء تشغل 
2017. 

 إسبانيا :64.7%

 نيكاراغوا :55.6%

 السويد :54.4%

 ألبانيا :53.3%

 كولومبيا :52.9%

 كوستاريكا :51.9%
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 رواندا %:51.9

 كندا :50%

 فرنسا %:50

 حصة النساء يف جملس الوزراء يفأعلى زايدة 

ابرتفاع نسبة  التنفيذي هازشهدت إثيوبيا أكرب زايدة يف التمثيل السياسي للمرأة يف اجل
 .2019ابملئة يف عام  47.6إىل  2017ابملئة يف عام  10الوزيرات من 

 اإلمجالية النسبةوزيرات، مما زاد  5يف األمريكتني، إبضافة زايدة املكسيك أكرب  سجَّلتو 
 ابملئة. 42.1نقطة مئوية إىل  26.3 مبقداروزيرات لل

تقدماً كبرياً من عدم وجود أي وزيرة منذ عام ابكستان حققت ومن بني بلدان آسيا، 
 ابملئة. 12إىل تسجيل نسبة غري مسبوقة من الوزيرات بلغت  2012

يف املنطقة بنسبة  وزيراتمن ال حصةموريتانيا أبكرب  تستأثريف الشرق األوسط ومشال أفريقيا، و 
 ابملئة. 29وتليها اإلمارات العربية املتحدة بنسبة ملئة، اب 31.8

 يف ابالو ووزيرة يف تونغا. وزيرتنيزاد عدد الوزيرات يف منطقة احمليط اهلادئ، و 

 يف نسبة الوزيرات أكرب اخنفاض

إذ اخنفضت نسبة الوزيرات من  2017نذ عام أكرب تراجع م سلوفينيا سجَّلتيف أورواب، 
 2017ابملئة. ومل تعد أي امرأة تشغل منصباً وزارايً يف ليتوانيا منذ عام  25ابملئة إىل  50

 ابملئة. 21.4أي ما يعادل  14من أصل  3حيث كان عددهن 

ملئة. اب 10.3نقطة إىل  14.7 قدارويف آسيا، اخنفضت حصة الوزيرات يف الفلبني مب
 ابملئة. 5.3وزيراً أي نسبة  19مما يرتك وزيرة واحدة من بني  وفقدت الياابن وزيرتني
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 وجد فيها وزيراتتاليت ال  الدول

بلداً  11إىل  2017يف عام  بلداً  13وجد فيها وزيرات من تالبلدان اليت ال  اخنفض عدد
، وليتوانيا، واببوا غينيا اجلديدة، سأذربيجان، وبليز، وبروين دار السالم، والعراق، وكرييبا هي:و 

 .وسانت فنسنت وجزر غرينادين، واململكة العربية السعودية، واتيلند، وفانواتو

 قائب الوزاريةالتحوالت يف احل

غم من تويل النساء أساساً تشهد أنواع احلقائب الوزارية اليت تشغلها الوزيرات حتواًل. فعلى الر 
وزارة( أو شؤون  1412من أصل  109الوزارات املعنية ابلشؤون االجتماعية )

وزارة(، فقد ابتت وزارة  1412من أصل  107األسرة/األطفال/الشباب/الشيوخ/املعاقني )
التجارية/الصناعة من بني الوزارات اخلمس األوىل اليت تشغلها النساء ألول مرة مع تراجع 

، عادت وزارات 2012نسبتهن على رأس وزارات شؤون املرأة. وألول مرة منذ عام 
 .العمل/العمل/التدريب املهين إىل قائمة الوزارات اخلمس األوىل اليت ترتأسها النساء

ابتت املزيد من النساء تتوىل حقائب وزارية كان ، 2017مقارنًة بعام من الالفت للنظر أنه و 
 52.9ابملئة يف وزارات الدفاع، و 30يشغلها الرجال تقليدايً إذ زاد عدد الوزيرات بنسبة 

 ابملئة يف وزارات اخلارجية. 13.6ابملئة يف وزارات املالية، و

 :لتواصل معملزيد من املعلومات، يُرجى ا

 االحتاد الربملاين الدويل
 +41 )0(79 854 31 53أو  tf@ipu.orgالسيد توماس فيتزسيمونس عرب 

 هيئة األمم املتحدة للمرأة
 1+ 646 781 4522أو  oisika.chakrabarti@unwomen.orgأويسيكا شاكراابيت عرب 
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