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)2012إعتماد نظام الكوتا یرفع نسبة التمثیل النسائي في البرلمانات عالمیًا بنقطة مئویة عام (  

 
خاص بـ "  -عمان  " 

 
أصدر اإلتحاد البرلماني الدولي وبمناسبة الیوم الدولي للمرأة تقریر حول المشاركة السیاسیة للنساء في البرلمانات 

) دولة ، وبناءًا علیه إرتفع التمثیل النسائي في 48) وهي (2012العالمیة والتي أجریت إنتخاباتها خالل عام (
) 2011%) عام (19.5%) في حین كانت النسبة (20.3أصبح (البرلمانات على مستوى العالم بمعدل نقطة واحدة و 

) نقطة عما كان علیه الوضع قبل عشرة أعوام5.3، ویمثل هذا الرقم زیادة بـ ( . 
) رفع نسبة مجالس 2012وتشیر جمعیة معهد تضامن النساء األردني "تضامن" الى أن التقدم الذي شهده عام (

) ، ویشكل 2011) مجلسًا ، وبزیادة ثالث مجالس عن عام (33%) الى (30(النواب التي یزید فیها عدد النساء عن 
ثالث أضعاف التمثیل النسائي قبل عشرة أعوام. وتعتبر هذه النسبة بمثابة الكتلة الحرجة التي تمكن النساء 

 .البرلمانیات من أن یكون لهن دور فعال وأن یكون صوتهن داخل البرلمانات مؤثراً 
) دولة شهدت تجدید 48) مجلس ضمن (57%) من مجموع المقاعد البرلمانیة في (18.7(وحظیت النساء بـ 

) إمرأة على مقاعد برلمانیة. وكانت هنالك زیادة في 1711) ، ویمثل ذلك حصول (2012لمجالسها خالل عام (
سًا منها) مجل15%) من النقاط في (10) مجلسًا ، ووصلت الزیادة الى أكثر من (39التمثیل النسائي في ( . 

%) نقطة 0.4) في اإلنتخابات البرلمانیة في سوریا تراجع (2012وتضیف "تضامن" الى أن التمثیل النسائي لعام (
%) وفي الجزائر 8.8%) وفي لیبیا (7%) ، فیما زاد التمثیل النسائي في الصومال (1.5وفي الكویت تراجع (

)23.9 %).   

) وتخرج من 2013ابات النیابیة تمت بشهر كانون ثاني / ینایر من عام (أما في األردن وعلى الرغم من أن اإلنتخ
) ، إال أنه تجب اإلشارة الى أن نسبة التمثیل النسائي زادت 2012نطاق تغطیة تقریر اإلتحاد البرلماني الدولي لعام (

%) في 10.8بة () مقعدًا ، حیث كانت النس150) مقعدًا من أصل (18%) وبواقع (12) نقطة ، لتصل الى (1.2(
 البرلمان السادس عشر

. 



وتشیر "تضامن" الى أن نظام الكوتا المتبع من قبل العدید من الدول سواء أكان بموجب القانون أو بشكل طوعي قد 
) دولة ، 22) أستخدم نظام الكوتا في (2012ساهم بشكل كبیر في زیادة التمثیل النسائي في البرلمانات ، ففي عام (

%) من المقاعد في الدول التي تعتمد قوانینها هذا النظام ، و 24لكوتا ، فقد حصلت النساء على (ووفقًا لنوع ا
%) من المقاعد 12%) من المقاعد في الدول التي تتبع نظام الكوتا الطوعي ، في حین حصلت النساء على (22(

  فقط في الدول التي ال تعتمد على أي نظام كوتا.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 
 
 

 


