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خطة العمل لربملانات تراعي اجلندر

(IPU) اأقرتها بالإجماع الدورة 127 للجمعية العمومية لالحتاد الربملاين الدويل

)مدينة كويبك، 26 ت�رشين الأول/اأكتوبر 2012(

الدورة 127 للجمعية العمومية لالحتاد الربملاين الدويل،

ت عليه� ُخطة العمل لربمل�ن�ت تراعي اجلند، بعد اأن ُعِر�سَ

ونظراً الأن الوثيقة قد متّخ�ست عن عملية مكثفة من امل�س�ورات مع اأع�س�ء االحت�د الربمل�ين الدويل،

العملية تقرتح حلواًل ملمو�سة حلاالت ومواقف  الناجتة عن هذه  الوثيقة  باأن  يف اعتبارها  واإذ ت�ضع 

ُم�سرتكة بني جميع الّدول ويف الوقت نف�سه تقّدم جمموعة وا�سعة من اخلي�رات التي ت�ستجيب ملواقف 

للنهو�س بربمل�ن�ت تراعي  اأ�س��سً� م�سرتكً�  – واأنه� متّثل  الوطني واالإقليمي  ال�سعيدين  – على  فردية 

اجلندر يف جميع الدول،

تُقّرر تبّني خطة العمل لربمل�ن�ت تراعي اجلندر؛ 1ـ 

وتُ�ضّجع بقّوة االأع�ساء على لفت انتباه برملاناتهم وحكوماتهم اإىل خطة العمل هذه، والعمل  2ـ 

على ن�رشه� على اأو�سع نط�ق ممكن وتنفيذه� على امل�ستوى الوطني؛

وتَطُلب من االأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل اأن ي�سمن تعميم هذه الوثيقة على اأو�سع نطاٍق  3ـ 

مُمكن على امل�ستوى الدويل وتعزيز تنفيذه� على امل�ستوى الوطني.
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الديباجة

اأعظم  من  الع�رشين واحداً  القرن  �سهد  ين. وقد 
ّ
تقييم م�ستمر تقييمً� واإع�دة  الدميقراطية  تقت�سي 

التغيريات يف الدميقراطية يف جميع اأنح�ء الع�مل اأال وهو �سمول اأعداد متزايدة من الّن�س�ء، �سواء 

ب�سفتهّن ن�خب�ت وع�سوات يف الربمل�ن. 

ومبوازاة ذلك، اأ�سبحت امل�ساواة يف اجلندر ومتكني املراأة جزءاً ال يتجّزاأ من االأجندة 

الدولية يف جم�يل ال�سي��سة والتنمية، ومت االعرتاف ب�أّنهم� يقع�ن يف قلب التقدم نحو 

باأن  اجلندر  يف  امل�ساواة  وتعني  االأهداف.  تلك  وحتقيق  لالألفية  االإمنائية  االأهداف 

وُتعترب  ومت�ساوية.  كاملة  وفر�ٍس  وم�سوؤولياٍت  بحقوٍق  يتمتعون  والرجال  الّن�ساء 

�سي��سيً�  تعبرياً  تقت�سي  التي  االإن�س�ن  حقوق  من  املراأة  ومتكني  اجلندر  يف  امل�س�واة 

ة باملراأة،  وقانونيًا. ويتعنّي على الدول اأن تعّزز وحترتم وحتمي حقوق االإن�سان اخلا�سّ

مب� يف ذلك امل�س�واة يف اجلندر. 

الوقت  ويف  مبا�رص.  اإجراء  اتخاذ  االأهداف  هذه  حتقيق  نحو  تقّدم  اإحراز  ويتطّلب 

الذي قد ت�سطر فيه اإجراءات حمّددة اأن ت�أخذ يف االعتب�ر ال�سي�ق الثق�يف واالجتم�عي 

والديني الفردي للربمل�ن�ت حول الع�مل، ف�إن التقّدم يتطّلب يف االأ�س��س تغيرياً وا�سع 

النط�ق يف املواقف والت�سّورات. 

يوؤهله� ب�أن تكون ن�سرية هدف امل�س�واة يف اجلندر.  وحتتل الربمل�ن�ت و�سعً� جيداً 

ف�لغ�ية من الربمل�ن�ت هي مراآة املجتمع، وب�لت�يل يجب عليه� اأن تعك�س الدين�ميكية 

املتغرّية جلمهور الن�خبني. 

واإن الربمل�ن الذي ُيراعي اجلندر هو الربمل�ن الذي ي�ستجيب الحتي�ج�ت واهتم�م�ت 

وعمله.  واأ�س�ليبه  وعملي�ته  وهي�كله  تركيبته  يف  والّن�س�ء  الرج�ل  من  كل  وم�س�لح 

وتعمل الربمل�ن�ت التي تراعي اجلندر على اإزالة احلواجز التي تعيق امل�س�ركة الك�ملة 

اأو تكون مبثابة ُقدوة للمجتمع عمومًا. وت�سمن هذه  اإيجابيًا  للن�ساء وَت�رِصب مثااًل 

ة من اأجل تعزيز امل�س�واة يف اجلندر. 
ّ
الربمل�ن�ت ب�أن عملي�ته� وموارده� ُت�ستخَدم بفع�لي
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الجزء

واإن الربمل�ن الذي ُيراعي اجلندر هو الربمل�ن الذي ال يوجد فيه عقب�ت – �سواء ك�نت 

بني  وامل�س�واة  للمراأة  الك�ملة  امل�س�ركة  تعرت�س   – ثق�فية  اأم  هيكلية  اأم  مو�سوعية 

د مكان حيث ميكن للمراأة اأن 
ّ
اأع�سائه من الذكور واالإناث وكادره. فهو لي�س جمر

تعمل، واإمنا هو مكان ترغب املراأة يف اأن تعمل وت�س�هم فيه. وي�رشُب الربمل�ن الذي 

املراأة يف  اجلندر ومتكني  امل�ساواة يف  تعزيز  من خالل  ُيحتذى  مثااًل  اجلندر  ُيراعي 

املجتمع على ال�سعيدين الوطني والدويل. 

ي ويعك�س 
ّ
يلب برمل�ن  برمل�ن حديث؛  ُيراعي اجلندر هو  الذي  الربمل�ن  ف�إن  وب�لت�يل، 

مط�لب امل�س�واة للمجتمع احلديث. ويف نه�ية املط�ف، هو برمل�ن اأكرث كف�ءة وفع�لية 

و�رشعية. 

مجموعة رشاكة الجندر التابعة لالتحاد الربملاين الدويل (IPU) تقّدم “خطة العمل لربملانات تراعي الجندر” 
ليجري تبّنيها من قبل الدورة 127 للجمعية العمومية )مدينة كويبك، 26 ترشين األول/أكتوبر 2012(. 
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الأهداف

اأكرث مراع�ة للجندر. وتقّدم طيفً�  العمل لتدعم الربمل�ن�ت يف جهوده� لت�سبح  مت ت�سميم خطة 

وا�سعً� من االإ�سرتاتيجي�ت يف �سبعة من جم�الت العمل التي ميكن جلميع الربمل�ن�ت اأن تنّفذه� بغ�ّس 

الّنظر عن عدد اأع�سائها من االإناث. 

وهذه دعوة للربملانات لتعترب خّطة العمل هذه ُملكًا لها وتنّفذ بع�س - بل - جميع 

اإ�سرتاتيجيات اخلطة على امل�ستوى الوطني من خالل و�سع اأهداف ملمو�سة ومواعيد 

اأن الربملانات مدعّوة لتقوم على نحٍو منتظم  نهائية تتنا�سب و�سياقها الوطني. كما 

مبراقبة وتقييم مدى التقّدم الذي حترزه نحو هدف مراعاة اجلندر.

والّن�س�ء  الرج�ل  وم�س�لح  الحتي�ج�ت  اجلندر  ُيراعي  الذي  الربمل�ن  وي�ستجيب 

الع�ملني �سمن هي�كله وعملي�ته واأ�س�ليبه وعمله.

تبّني خطة العمل من قبل الدورة 127 للجمعية العمومية.
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الجزء

الربملان الذي ُيراعي اجلندر هو الربملان الذي:

وهي�كله ـ 1 هيئ�ته  جميع  يف  والرج�ل  الّن�س�ء  اأعداد  يف  امل�س�واة  ويحقق  يعزز 

الداخلية.

ي�سع اإط�ر �سي��سة للم�س�واة يف اجلندر يتن��سب مع �سي�قه الربمل�ين الوطني. ـ 2

يدمج امل�س�واة يف اجلندر يف جميع اأعم�له.ـ 3

وت�ستجيب ـ 4 اجلندر  امل�س�واة يف  وتعّزز  املراأة  داخلية حترتم حقوق  ثق�فة  يعّزز 

الحتي�ج�ت وواقع اأع�س�ء الربمل�ن – رج�ل ون�س�ء – لتحقيق توازن بني العمل 

وامل�سوؤولي�ت االأ�رشية. 

اإىل ـ 5 ي�سعون  الذين  الذكور  اأع�ساوؤه  يقّدمها  التي  امل�ساهمات  على  ويبني   
ّ
يقر

حتقيق امل�ساواة يف اجلندر وينا�رصون هذا احلق.

ي�سّجع االأحزاب ال�سي��سية على القي�م بدور مب�ِدر وا�ستب�قي يف تعزيز وحتقيق ـ 6

امل�س�واة يف اجلندر. 

وي�سّجع ـ 7 اجلندر،  يف  امل�ساواة  لتعزيز  وموارد  بقدرات  الربملاين  كادره  يزّود 

الّن�ساء واال�ستبقاء عليهّن يف منا�سب ُعليا، وي�سمن  ط على تعيني  ب�سكٍل ن�سِ

اإدم�ج امل�س�واة يف اجلندر يف جميع اأعم�ل االإدارة الربمل�نية.
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 جمال العمل الأول:

زيادة عدد الّن�ساء يف الربملان وحتقيق امل�ساواة يف امل�ساركة

ميكن للم�س�واة يف امل�س�ركة اأن تكون ح�فزاً لتنفيذ تغرّيات ُتراعي اجلندر ونتيجة مهمة لتغرّيات 

ن�جحة تراعي اجلندر. 

الو�سول اإىل الربملان

يف حني اأن متثيل املراأة يف الربمل�ن قد �سهد زي�دة بطيئة منذ منت�سف القرن الع�رشين، 

اإال اأنه م� يزال ال يتم��سى مع التمثيل االأو�سع للمراأة يف املجتمع. 

ومن �ساأن زيادة فر�س الو�سول اإىل الربملان من خالل التغريات التي تراعي اجلندر 

اأن ت�ساعد على زيادة عدد الع�سوات، االأمر الذي ميكن اأن َيدفع بدوره نحو تنفيٍذ 

اإ�س�يف ملب�دئ امل�س�واة يف اجلندر. 

ومن اأجل مع�جلة هذا اخللل يف التوازن، يتعنّي على الربمل�ن�ت تنفيذ واحد اأو اأكرث 

من التدابري الت�لية: 

مت�سيًا مع �سياقها الوطني، ميكن للربملانات اأن تتبّنى تدابرَي خا�سة ل�سمان اختيار  {

ي�سهل ك�سبه�  “التي  للمق�عد  للرت�سح  االأحزاب  قبل  الّن�س�ء من  اأكرب من  اأعداد 

والفوز فيه�”، واقرتاح تعديالت على قوانني االنتخاب والد�ساتري الوطنية التي 

تن�س على تخ�سي�س مق�عد.

ق�نونية  { تدابرَي  وتبّني  الربمل�ن  وع�سوات  املر�ّسح�ت  �سد  العنف  اأعم�ل  اإدانة 

وعملية ملنع وقوع مثل هذه االأعمال ومعاقبتها.

اإجراء حمالت توعية حول اأهمية متثيل املراأة يف الربملان. {

دعم برامج االإر�س�د والتوجيه وترويج ع�سوات الربمل�ن كنم�ذج ُيحتذى بهّن  {

من خالل اأدوات االت�سال اخلا�سة بالربملان ويف و�سائل االإعالم.

تي�سري الت�سارك يف اخلربات واملمار�سات الُف�سلى بني اأع�ساء الربملان من خالل  {

القي�م بجوالٍت درا�سية اإىل برمل�ن�ت اأخرى يف املنطقة والع�مل. 
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جمالت العمل الرئي�سية للخطة2

الجزء

حتقيق امل�ساواة يف املنا�سب والأدوار

يف حني اأن عدد الّن�ساء يف الربملان هو اأمر مهم، اإال اأّن وجود ن�ساء يف منا�سب قيادية 

يف الربمل�ن هو بنف�س القدر من االأهمية. 

وميكن النهو�س مببداأ الربملانات التي ُتراعي اجلندر اإذا احتّلت الّن�ساء منا�سَب قيادية 

ب�سفتهّن ع�سوات يف الربملان وع�سوات رئي�سيات يف كادر الربملان، حيث �ستكون 

االإجراءات  وتغيري  ال�سيا�سات  اجتاهات  التاأثري على  من  متّكنهن  منا�سب  الّن�ساء يف 

واملم�ر�س�ت الربمل�نية و�ستكون الّن�س�ء مبث�بة ُقدوة للن�س�ء االأخري�ت ويقّدمن منظوراً 

خمتلفً� يف النق��س�ت. 

ولتح�سني مكانة املراأة القيادية وحتقيق قدٍر اأكرب من امل�ساواة يف اجلندر يف املنا�سب 

القي�دية، يتعنّي على الربمل�ن�ت تنفيذ واحد اأو اأكرث من التدابري الت�لية:

اعتم�د تدابري تنطوي على متييز اإيج�بي وتعديل االأنظمة الداخلية وذلك الإعط�ء  {

االأف�سلية للن�ساء على الرجال يف املنا�سب الربملانية )مبا يف ذلك رئا�سة اللجان 

ومنا�سب قيادية يف املكتب اأو املجل�س( يف حال ت�ساوي املوؤهالت اأو تنا�سبها 

مع متثيلهن يف الربمل�ن. 

تدوير املنا�سب القيادية الربملانية بني الرجال والّن�ساء على مدى فرتة من الزمن. {

تعيني  { اأمكن، من خالل  الربملانية، حيثما  للهياكل  املزدوجة  القيادة  مبداأ  طرح 

رجل وامراأة.

ت�سجيع التوزيع الن�سبي والع�دل لع�سوات الربمل�ن على جميع اللج�ن، ال اأن يقت�رش  {

متثيل املراأة على اللجان اخلا�سة باملراأة والطفل واجلندر واالأ�رصة وال�سحة والتعليم. 

وت�سجيع االأ�سخا�س الذين يحتلون منا�سب قيادية على تو�سيع املعايري املُ�ستخَدمة  {

يف تقييم مدى �سلة خربة املراأة والرجل قبل دخولهم ُمعرَتَك ال�سيا�سة. 
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 جمال العمل الثاين:

تقوية ت�سريعات و�سيا�سات امل�ساواة يف اجلندر

ميكن للربملانات اأن تكون اأكرث مراعاة للجندر من خالل تنفيذ ت�رصيعات و�سيا�سات تدعم مبادئ 

امل�س�واة يف اجلندر. وميكن لطرح ت�رشيع للم�س�واة يف اجلندر واإدم�ج اجلندر اأن يكون مبث�بة حمّفز 

فّعال للتغيري االجتماعي والثقايف يف املواقف جتاه امل�ساواة يف اجلندر. 

وميكن للربمل�ن�ت كذلك اأن تكون مبث�بة قدوة للمجتمع عن طريق ن�رشة امل�س�واة يف اجلندر من 

خالل تنفيذ �سيا�سات اإ�سرتاتيجية تراعي اجلندر وخطط عمل و�سيا�سات ت�سغيلية و�سيا�سات داعمة. 

ت�سريعات وطنية 

بهدف تعزيز التغيري يف املواقف االجتماعية والثقافية جتاه امل�ساواة يف اجلندر، يتعنّي 

على الربمل�ن�ت اأن تقوم مب� يلي:

�سّن قوانني تعّزز وحتمي امل�س�واة يف اجلندر؛ واأم� يف احل�الت التي مت فيه� �سّن  {

مّت  اأو يف حال  اأ�سبحت قدمية  قوانني امل�ساواة يف اجلندر، ولكن تلك القوانني 

�سّنه� قبل اأكرث من 10 �سنوات، يتعنّي على الربملانات اأن تراجع هذه الت�رصيعات 

لتت�سّمن اأطر اإدماج اجلندر واآليات لر�سد وتعزيز التنفيذ.

وبهدف �سم�ن تفوي�س ت�رشيعي الإدم�ج اجلندر، يتعنّي على الربمل�ن�ت اأن تقوم مب� 

يلي:

وت�رشيع�ت  { �سي��س�ت  جميع  مراجعة  تقت�سي  اآلي�ت  و/اأو  ق�نون  �سّن  يف  النظر 

مبوجب  الدولة  ب�لتزام�ت  وامتث�له�  اجلندر  على  اأثره�  اإزاء  وتقييمه�  احلكومة 

االتف�قي�ت الدولية ذات ال�سلة، مب� يف ذلك اتف�قية الق�س�ء على جميع اأ�سك�ل 

التمييز �سد املراأة (CEDAW)، واالإعالن العاملي حلقوق االإن�سان، والعهد الدويل 

اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق االقت�سادية 

واالجتم�عية. 
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جمالت العمل الرئي�سية للخطة2

الجزء

ال�سيا�سات الإ�سرتاتيجية وخطط عمل الربملان

من اأجل اأن ت�سطلع بدور قي�دي وتكون مبث�بة قدوة لن�رشة امل�س�واة يف اجلندر يف 

املجتمع، يتعنّي على الربمل�ن�ت اأن تقوم مب� يلي: 

و�سع �سي��سة للم�س�واة يف اجلندر تن�س على م� يلي: {

e .امل�سّوغ والتوجه االإ�سرتاتيجي لتنفيذ الّتدابري الواردة يف خطة العمل هذه

e  اجلندر �سمن امل�س�واة يف  م�س�ألة  لتن�ول  الربمل�ن  �سيتخذه�  اأعم�ل ملمو�سة 

اإط�ر زمني حمدد.

e .موؤ�رصات لقيا�س مدى التقّدم املراَقب بانتظام من خالل اآلية رقابة برملانية منا�سبة

التاأكد من اأن موازنة الربملان تراعي اجلندر، ومن وجود تدابري م�ساءلة لر�سد التقّدم  {

ز. 
َ
املُحر

مجموعة العمل حول “إدماج الجندر يف جميع أعامل الربملان”، جلسة خاصة حول برملانات تراعي الجندر 
)مدينة كويبك، 25 ترشين األول/أكتوبر 2012(.
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فتح باب النقاش حول “إحداث تحّول يف الربملانات لتحقيق املساواة يف الجندر”، جلسة خاصة ترأسها 
رئيسة ورئيس برملانني حول برملانات تراعي الجندر )مدينة كويبك، 23 ترشين األول/أكتوبر 2012(.
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الجزء

ال�سيا�سات الت�سغيلية والّداعمة للربملان

و�سع �سيا�سات لالإعالم والتوا�سل {

ل�سمان وجود فهم جيد الأهمية تعزيز امل�ساواة يف اجلندر ومنح هذه امل�ساألة اأكرب 

قدر من الو�سوح، يتعنّي على الربمل�ن�ت اأن تقوم مب� يلي:

e  الرئي�سية والر�سائل  امل�ستهدف  اجلمهور  حتّدد  ل  َتوا�سُ اإ�سرتاتيجية  و�سع 

والطرق واالأطر الزمنية. 

e  و�سائل بها يف  اخلا�سة  اجلندر  امل�ساواة يف  اأن�سطة وُمرجات  عر�س ون�رص 

االإعالم اأو من خالل قنوات التوا�سل اخلا�سة بالربملان، مبا يف ذلك موقعه 

االإلكرتوين.

�س ومن�ه�سة التمييز {
ّ
و�سع �سي��س�ت ملك�فحة التحر

ل�سمان اأن جميع اأع�ساء الربملان وكادره يعملون يف بيئة خالية من جميع اأ�سكال 

�س اجلن�سي، يتعنّي على الربمل�ن�ت اأن تقوم 
ّ
�س، مب� يف ذلك التحر

ّ
التمييز والتحر

مب� يلي:

e  سياغة مدّونة لقواعد ال�سلوك تقت�سي من جميع اأع�ساء الربملان اأن يكونوا�

حمرتمني ومهّذبني، وتع�ِقب اأية لغة اأو �سلوك فيه اإيح�ءات جن�سية. 

e  مع مت�سيً�  التحر�س  ومك�فحة  التمييز  ملن�ه�سة  �سي��س�ت  وتنفيذ  و�سع 

الت�رصيعات الوطنية ال�سارية على جميع اأع�ساء الربملان وكادره مبا يف ذلك 

ت�أ�سي�س هيئة م�ستقلة ال�ستقب�ل ال�سك�وى ومع�جلته�. 

e  التاأكد من اأن اللغة امل�ستخدمة يف جميع الوثائق الر�سمية، مبا يف ذلك االأوامر

ال�سمري  ا�ستخدام  املثال،  �سبيل  )على  اجلندر  تراعي  الداخلية،  واللوائح 

“رئي�سة  عبارة  وا�ستخدام  وتاأنيثًا،  تذكرياً  االأع�ساء  اإىل  لالإ�سارة  املنا�سب 

اللجنة” ولي�س “رئي�س اللجنة” اإذا كان ال�سخ�س الذي يراأ�س اللجنة امراأة(.
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 جمال العمل الثالث:

اإدماج امل�ساواة يف اجلندر يف جميع اأعمال الربملان

ال�سي��س�ت يف  ت�سميم  اإذا مت  اإال  ف�عل  ب�سكل  امل�س�واة يف اجلندر  ال ميكن مع�جلة ح�الت عدم 

جميع املج�الت على نحو يتن�ول االهتم�م�ت واالحتي�ج�ت واملعوق�ت املحددة لكل من املراأة 

والرجل ويف الوقت نف�سه َيبني على القدرات وامل�ساهمات اخلا�سة بكل منهما. 

وُيعترَب اإدم�ج اعتب�رات اجلندر يف عمل الربمل�ن تغرّياً فع�اًل ُيراعي اجلندر حيث اأن اإدم�ج اجلندر هو 

عملية تعرتف بالفوارق االقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سية والقانونية القائمة بني الّن�ساء والرجال. 

اللتزام باإدماج النوع الجتماعي

يتعني على الربملانات اأن ُتظهر التزامها باإدماج اجلندر من خالل عر�س وخلق فر�س 

لدمج ُبعد اجلندر يف جميع جم�الت عمله�. ويف هذا ال�سدد، يتعنّي على الربمل�ن�ت 

اأن تقوم مب� يلي:

الن�جمة عن  { االآث�ر  الت�رشيع�ت واملوازن�ت، مب� يف ذلك  ب�س�أن  النق��س�ت  تعزيز 

واالأوالد  والبن�ت  والرج�ل  الّن�س�ء  على  النفق�ت  وتخ�سي�س  القوانني  م�س�ريع 

)على �سبيل املثال، تخ�سي�س الوقت اأو عقد جل�سة خا�سة ملناق�سة املخ�س�سات 

والنفقات لتحقيق امل�ساواة يف اجلندر يف املوازنة(. 

لتقييم  { اجلندر  على  وقائمة  وا�سحة  اأدوات  حزمة  اأو  توجيهية  مبادئ  و�سع 

جلميع  اجلندر  اأ�سا�س  على  حتّقق  قائمة  و�سع  املثال،  �سبيل  )على  الت�رصيعات 

الت�رصيعات، مبا يف ذلك املوازنة(. 

تخ�سي�س وقت يف ترتيب االأعمال الإجراء نقا�سات خا�سة حول امل�ساواة يف  {

ت�سجيع  وينبغي  حتديداً،  اجلندر  مو�سوع  حول  الوزراء  ا�ستجواب  اأو  اجلندر 

الّن�ساء والرجال على امل�ساركة يف هذه النقا�سات.
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جمالت العمل الرئي�سية للخطة2

الجزء

الوقت  { لديها  اجلندر  يف  امل�ساواة  م�سائل  يف  حتّقق  التي  اللجان  اأن  من  التاأكد 

واأن  تفوي�سها،  لتلبية  اجلندر(  يف  �س 
ّ
متمر كادر  ذلك  يف  )مبا  الكافية  واملوارد 

وتو�سياتها  عملها  حول  العامة  اجلل�سة  اإىل  تقريراً  لرتفع  الفر�سة  لديها  تتوفر 

برملانية  اأي جلنة  بها  تتمّتع  التي  وامل�سوؤوليات  ال�سالحيات  نف�س  اإىل  باالإ�سافة 

ورفع  والوزراء  ال�سهود  اإىل  واال�ستماع  خطية  اأدلة  تقدمي  تطلب  )كاأن  اأخرى 

تقارير حول النتائج والتو�سيات(.

باإدماج  { املكّلفة  الهيئة  خاللها  من  ت�ستطيع  بحيث  ر�سمية  اآلية  وجود  �سمان 

– اأن ترفع  اأو جلنة برمل�نية خمت�سة  – �سواء ك�نت كتلة ن�س�ء غري ر�سمية  اجلندر 

الرئي�سية  ال�سيا�سية  اجلهات  اإىل  للت�رصيعات ومتحي�سها  درا�ساتها  تقريرها حول 

االأ�سباب  بيان  ينبغي  تقارير،  تقدمي  فيها  يتم  ال  التي  احلاالت  الربملان. ويف  يف 

وراء ذلك. 

تاأ�سي�س هياكل واآليات لإدماج اجلندر

يت�سمن اإدماج اجلندر، جزئيًا، االأن�سطة التالية: احل�سول على بيانات م�سّنفة ح�سب 

اجلندر ومعلومات نوعية حول و�سع الرجال والّن�ساء؛ واإجراء حتليل للجندر ي�سّلط 

ال�سوء على الفوارق بني الّن�س�ء والرج�ل والبن�ت واالأوالد من حيث توزيع املوارد 

ر�سد  اآليات  وو�سع  معنّي؛  �سياق  يف  بهم  اخلا�سة  وال�سلطة  واملعّوقات  والفر�س 

ب�أهداف  الوف�ء  مدى  لقي��س  موؤ�رّشات  و�سع  ذلك  يف  مب�  اجلندر،  تراعي  وتقييم 

امل�ساواة يف اجلندر ومدى حتقيق تغرّيات يف عالقات اجلندر. 

�ت الت�لية التي ُتعترَب االأن�سب 
ّ
ويتعنّي على الربمل�ن�ت اأن تعتمد واحدة اأو اأكرث من االآلي

ل�سي�قه�:

جلنة برملانية خمت�سة معنية بامل�ساواة يف اجلندر مكّلفة مبراجعة �سي��س�ت وت�رشيع�ت  {

وموازن�ت احلكومة من منظور اجلندر، حيث ي�ستطيع اأع�س�ء اللجنة ا�ستجواب 

الع�مة  والهيئ�ت  الوك�الت  مب� يف ذلك  واالأفراد،  املجموع�ت  وا�سع من  طيف 

الربامج  يف  اآرائهم  والتما�س  اخلا�سة،  واملوؤ�س�سات  واملنظمات  واالأكادمييني 
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مجموعة العمل حول “بناء ثقافة وُبنية تحتّية ُتراعيان الجندر يف الربملانات”، جلسة خاصة حول برملانات 
تراعي الجندر )مدينة كويبك، 25 ترشين األول/أكتوبر 2012(.
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جمالت العمل الرئي�سية للخطة2

الجزء

اللجنة  بني  قوية  اأوا�رص  بناء  اأي�سًا  ميكن  وحيث  الفعالة،  احلكومية  واالأن�سطة 

واالأجهزة الوطنية للمراأة ومنظمات املجتمع املدين ومعاهد البحوث واجلامعات. 

اللج�ن  { اأع�س�ء  جميع  يكون  بحيث  الربملانية،  اللجان  جميع  يف  اجلندر  اإدماج 

ال�سي��س�ت  عن  الن�جتة  اجلندر  مل�س�مني  ب�لت�سّدي  – مفّو�سني  ون�س�ًء  – رج�اًل 
وامل�سائل الت�رصيعية و�سوؤون املوازنة التي ينظرون فيها ح�سب االقت�ساء، وذلك 

بدعٍم من الك�در البحثي املتخ�س�س يف �سوؤون اجلندر يف الربمل�ن.

اجلندر،  { يف  امل�ساواة  مب�سائل  خا�س  ا�ستحقاق  ذات  الربملانيات  الن�ساء  جمموعة 

يعملن  اللواتي  ذلك(  يف  رغبة  وجود  حال  يف  )والرجال،  الّن�ساء  من  تتاألف 

على و�سع اأجندة مّتفق عليها. وتعتمد املجموعة الفعالة على عالقات قوية مع 

االأجهزة الوطنية للمراأة ومنظمات املجتمع املدين ومعاهد البحوث واجلامعات. 

جمموعة مرجعية )ا�ست�سارية( لرئي�س الربملان حول امل�س�واة يف اجلندر موؤّلفة من  {

ال�سيا�سي، وترفع  األوان الطيف  اأع�ساء الربملان من الذكور واالإناث من متلف 

اجلندر  يف  امل�ساواة  واأجندة  توّجه  وحتّدد  الربملان  رئي�س  اإىل  مبا�رصة  تقاريرها 

اخلا�سة بالربملان. 

وحدات بحوث تقنية حول امل�س�واة يف اجلندر اأو كادر املكتبة/البحث ذوو اخلربة  {

وقواعد  وحوا�سيب  وكتب  معلومات  اإىل  الو�سول  ي�ستطيعون  ممن  اجلندر  يف 

القائمة  التحليالت  امل�ساعدة يف  ي�ستطيعون  االإنرتنت وممن  على  بيانات حمّدثة 

على اجلندر. 
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 جمال العمل الرابع:

اإن�ساء اأو حت�سني بُنية حتتية وثقافة برملانية تراعي اجلندر 

ُي�سبه الربملان اأي مكان عمل اآخر، وبناء عليه، ينبغي اأن يكون مبثابة منوذج للمجتمع بالتم�ّسك 

ديقة لالأ�رصة، وتنفيذ �سيا�سات  ة ال�سّ
ّ
نية التحتي

ُ
مببادئ مراعاة اجلندر من خالل توفري ال�سيا�سات والب

�س، و�سي��س�ت حول التوزيع الع�دل للموارد واملرافق الربمل�نية. 
ّ
متعلقة مبنع التمييز والتحر

تي�سري حتقيق التوازن بني العمل والأ�سرة

ة تعك�س واقع العمل واالأ�رشة 
ّ
من اأجل �سم�ن اأن �سي��س�ت مك�ن العمل وُبنيته التحتي

املعا�رص الذي يواجه اأع�ساء الربملان من الذكور واالإناث، واعرتافًا بحقيقة اأن الّن�ساء 

يف خمتلف اأنح�ء الع�مل م� يزلن يق�سني وقتً� غري متك�فئ يف منح الرع�ية، يتعنّي على 

الربمل�ن�ت اأن تقوم مب� يلي: 

اجلل�سات،  { اأ�سابيع  ب�سغط  املثال  �سبيل  )على  اجلل�سات  �ساعات  ترتيب  اإعادة 

وو�سع جداول زمنية تبداأ مبكراً، وجتنب الت�سويت يف وقت مت�أخر، ومواءمة 

اإىل  العودة  من  الربملان  اأع�ساء  ليتمكن  املدر�سي(  التقومي  مع  اجلل�سات  اأوقات 

دوائرهم االنتخابية وق�ساء مزيد من الوقت مع اأ�رصهم. 

لالأ�رصة  { وغرفة  الطفل  لرعاية  مركز  الإن�ساء  الربملان  مبنى  يف  مكان  تخ�سي�س 

بحيث يكون اأع�ساء الربملان قريبني من اأطفالهم خالل فرتة انعقاد الربملان. 

والدة  { عند  اأبوة/اأمومة  ب�إج�زة   – ون�س�ًء  رج�اًل   – الربمل�ن  اأع�س�ء  متّتع  �سم�ن 

اأطف�لهم. 

طويلة  { اأبوة/اأمومة  اإجازة  اأخذ  فيها  ميكن  ال  التي  احلاالت  يف  بدائل  يف  النظر 

ب عن اأحد اأيام اجلل�سات، 
ّ
االأجل، مثل قبول هذه االإجازة ك�سبب م�رصوع للتغي

ب�الإ�س�فة اإىل “امله�م الر�سمية”. 
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اإعطاء ع�سوات الربملان اللواتي ما زلن ير�سعن اأطفالهن ر�ساعة طبيعية الفر�سة  {

ال  بحيث  ب�القرتان/املب�دلة  الت�سويت  اأو  ب�لوك�لة  الت�سويت  طريقة  ال�ستخدام 

ي�سطررن حل�سور اجلل�سة. 

تعزيز ثقافة عمل خالية من التمييز والتحّر�س

�س، يتعني على الربمل�ن�ت 
ّ
ل�سم�ن مك�ن عمل اآمن وحمرتم وخ�يل من التمييز والتحر

اأن تقوم مب� يلي:

اإجراء حتليل قائم على اجلندر للطقو�س الربملانية وقواعد اللبا�س/الهندام واأ�سكال  {

املخاطبة واللغة واالتفاقات والقواعد امل�ستخدمة ب�سكل �سائع. 

عقد ندوات تدريبية لزي�دة الوعي بق�س�ي� اجلندر جلميع اأع�س�ء الربمل�ن و�سم�ن  {

باأن التدريب التعريفي الذي ُيجرى لالأع�ساء اجلدد ُيراعي اجلندر. وميكن لهذا 

ربط  اأو  اجلديدات  الربملان  لع�سوات  واالإر�ساد  التوجيه  تقدمي  �سكل  ياأخذ  اأن 

تقدمي  اأو  ن�ساء(  اأو  رجااًل  كانوا  )�سواء  اخلربة  ذوي  من  برملان  باأع�ساء  الّن�ساء 

ف يف البيئة 
ّ
عرو�س من قبل ع�سوات الربمل�ن الُقدامى حول اإ�سرتاتيجي�ت التكي

الربمل�نية. 

توفري موارد ومرافق عادلة 

موّزعة  املوارد  واأن  والّن�س�ء  الرج�ل  احتي�ج�ت  تن��سب  الربمل�ن  مرافق  اأن  ل�سم�ن 

ب�لّت�س�وي، يتعنّي على الربمل�ن�ت اأن تقوم مب� يلي:

اإجراء تقييم جندري للمرافق املتوفرة جلميع اأع�س�ء الربمل�ن.  {

الربمل�ن  { اأع�س�ء  اإىل  برمل�نية  لغ�ي�ت  ال�سفر  وا�ستحق�ق�ت  َدالت 
َ
الب توفري  �سم�ن 

حيثم�  الربمل�نية،  الوفود  يف  جندري  توازن  حتقيق  و�سم�ن  و�سف�فية  ب�إن�س�ف 

اأمكن. 
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 جمال العمل اخلام�س:

 �سمان ت�سارك جميع اأع�ساء الربملان 

يف م�سوؤولية امل�ساواة يف اجلندر – رجالً ون�ساًء

ل اإىل برملان ُيراعي اجلندر، ا�ستناداً اإىل الهدف االأ�سمى لتحقيق امل�ساواة يف اجلندر  لن يتم التو�سّ

يف جميع هي�كله واأ�س�ليبه وعمله، دون دعم وم�س�ركة اأع�س�ء الربمل�ن من الرج�ل. حيث اأدت 

القيم االجتم�عية املتغرّية وزي�دة الوعي يف اجلندر بني الرج�ل اإىل عقد �رشاك�ت اأقوى بني الرج�ل 

والّن�ساء حول مو�سوع امل�ساواة يف اجلندر. 

ويتعنّي على الربملانات اأن تعتمد اإ�سرتاتيجيات تعزز عقد هذه ال�رصاكات، مبا يف ذلك من خالل:

تعزيز امل�س�ركة يف رع�ية الت�رشيع�ت املتعلقة ب�مل�س�واة يف اجلندر من قبل اأع�س�ء  {

الربمل�ن من الرج�ل والن�س�ء.

ي رئي�س للجنة  {
َ
ني م�سارَكني و/اأو نائب

َ
تعيني ع�سو وع�سوة برملان مبن�سب رئي�س

امل�س�واة يف اجلندر.

اإن�س�ء جلنة حتقيق يف ق�س�ي� �سي��س�ت اجلندر التي تهم الرج�ل.  {

ب�العرتاف  { املتعلقة  الربمل�نية  واملن��سب�ت  الفع�لي�ت  يف  الرج�ل  �سمول  ت�سجيع 

ب�لق�س�ي� املتعلقة ب�جلندر، مثل يوم املراأة الع�ملي واليوم الع�ملي للق�س�ء على العنف 

�سد املراأة.

�سم�ن توازن اجلندر يف اجلوالت الدرا�سية ويف الوفود الدولية حول امل�س�واة  {

يف اجلندر اأو اإدم�ج اجلندر. 

تقدمي برامج تدريب تراعي اجلندر الأع�ساء الربملان من الرجال.  {
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جلسة خاصة حول برملانات تراعي الجندر )مدينة كويبك، 26 ترشين األول/أكتوبر 2012(.
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 جمال العمل ال�ساد�س:

 ت�سجيع الأحزاب ال�سيا�سية 

لتكون ن�سرية امل�ساواة يف اجلندر

من  يقوم  التي  واالآلية  ال�سيا�سي  للتنظيم  ال�سائد  ال�سكل  ال�سيا�سية هي  االأحزاب  تكون  ما  عادة 

خاللها الرجال والّن�ساء مبتابعة تنفيذ اأجندة ت�رصيعية فيما يتعلق بتحقيق امل�ساواة يف اجلندر. 

يتعنّي على الربمل�ن�ت اأن ت�سّجع االأحزاب ال�سي��سية على اعتم�د التدابري الت�لية التي تراعي اجلندر:

زيادة عدد الّن�ساء يف �سفوفها من خالل: 

التفكري يف تدابري خا�سة موؤقتة لتعزيز دخول املراأة اإىل الربملان واال�ستبقاء عليها  {

يف الربمل�ن.

ترقية الرجال والّن�ساء على قدم امل�ساواة لتويّل جميع املنا�سب القيادية يف هيئاتها  {

التنفيذية.

اإقرار خطط التدريب والتوجيه التي تزاوج ما بني اأع�ساء الربملان املنتخبني مع  {

دورات  ذلك عقد  مبا يف  لالنتخابات،  الرت�ّسح  املهتمات يف  املوؤهالت  الّن�ساء 

حول اجلوانب املختلفة للحمالت االنتخابية والتدريب يف العالقات االإعالمية. 

بهدف  { املنتخب�ت  وللن�س�ء  االنتخ�ب�ت  يف  للمر�سح�ت  دعم  �سبك�ت  اإن�س�ء 

حت�سني معدالت اال�ستقط�ب واال�ستبق�ء. 

و�سع ترتيبات اجتماعات وممار�سات عمل تراعي اجلندر من خالل:

حتديد مواعيد اجتم�ع�ت ال تتوافق مع امل�سوؤولي�ت االأ�رشية االأخرى. {

احرتام الفرتة املتوقعة لالجتماعات بحيث يتمكن االأع�ساء من الوفاء بااللتزامات  {

االأ�رشية االأخرى. 
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و�سع اآليات لإدماج اجلندر من خالل:

و�سع خطة �س�ملة للم�س�واة يف اجلندر ب�إ�سرتاتيجي�ت وا�سحة الإدم�ج اجلندر  {

ور�سدها  االإ�سرتاتيجيات  تلك  تنفيذ  على  لالإ�رصاف  مت�سة  حزبية  وجلان 

وتقييمه�. 

ت�سجيع االأحزاب ال�سيا�سية على ا�ستخدام لغة تراعي اجلندر يف وثائقها. {

 التوزيع العادل ملنا�سب اللجان الربملانية 

بني الرجال والّن�ساء من خالل:

اأع�س�ء اللج�ن وتعيينهم  { اأ�سلوب �سف�ف يف تعيني  تبّني  ت�سجيع االأحزاب على 

يف منا�سب قيادية يف تلك اللجان بطريقة توّفق على نحو اأف�سل بني القدرات 

اللجان.  مبهام  يتعلق  فيما  وتف�سيالتهم  العمل  يف  وخربتهم  لالأع�ساء  املتنوعة 

ت�س�وي  ح�ل  يف  الرج�ل  على  الّن�س�ء  ل  تف�سّ اأن  اأي�سً�  االأحزاب  وت�ستطيع 

موؤهالتهم. 
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 جمال العمل ال�سابع:

تعزيز مراعاة اجلندر وامل�ساواة يف اجلندر بني كادر الربملان

واإمنا  فح�سب،  الأع�سائها  لي�س  اجلندر،  يف  امل�ساواة  ن�سرية  اجلندر  تراعي  التي  الربملانات  ُتعترب 

العمل  مك�ن  ثق�فة  تراجع  اأن  الربمل�نية  االإدارات  على  ويتعنّي  تدعمهم.  التي  العديدة  للكوادر 

يف  الربملان  دعم  على  الكادر  اأفراد  جميع  قدرة  ل�سمان  تعمل  واأن  التحتية،  وُبنيته  بها  اخلا�س 

حتقيق اأهداف امل�ساواة يف اجلندر اخلا�سة به. ويف هذا ال�سدد، يتعنّي على الربملانات واإداراتها 

اأن تقوم مب� يلي:

جميع  { على  تنطبق  �س 
ّ
التحر ومك�فحة  التمييز  ملن�ه�سة  �سي��س�ت  وتنفيذ  و�سع 

ال�سك�وى  ال�ستقب�ل  م�ستقلة  هيئة  ت�أ�سي�س  ذلك  يف  مب�  الربمل�ن،  ك�در  اأفراد 

ومع�جلته�.

تقييم عدد الّن�س�ء واأقدميتهن يف االإدارة الربمل�نية. {

اإن�ساء جلنة اأو تكليف جلنة قائمة مبهمة درا�سة التنفيذ املحتمل ل�سيا�سات الّتمييز  {

ة للن�ساء على الرجال يف �سغل املنا�سب الربملانية يف 
ّ
االإيجابي التي متنح االأف�سلي

حال ت�ساوي املوؤهالت وحيث ال يوجد متثيل كاٍف للن�ساء يف م�ستويات القيادة. 

الربمل�ن  { اأفراد ك�در  اجلندر جلميع  التوعية حول  ة يف جم�ل 
ّ
تدريبي ندوات  توفري 

يف  اجلندر  ُيراعي  الذي  الربمل�ن  ُيعترب  ومل�ذا  اجلندر  يف  امل�س�واة  مب�دئ  ل�رشح 

م�سلحة اجلميع. 

للت�رصيعات  { اجلندر  على  قائمة  حتليالت  الإجراء  الربملان  كادر  قدرات  بناء 

واملوازن�ت وال�سي��س�ت. 
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اإطالق وتنفيذ الإ�سالح الذي ُيراعي اجلندر يف الربملان

مراع�ة اجلندر هو هدف يجب اأن تبذل جميع الربمل�ن�ت ُق�س�رى جهده� لتحقيقه. ولتحقيق هذا 

الهدف، يتعنّي على الربمل�ن�ت اأن ت�سّمم عملية تتن��سب مع اأو�س�عه� الوطنية ويجب اأن تت�سمن 

العنا�رص االأ�سا�سية التالية: 

التقييم

يتعنّي على الربمل�ن�ت املهتمة يف تقييم م�ستوى مراع�ة اجلندر فيه� اأن تقوم مب� يلي: 

الربملاين  { باالحتاد  اخلا�سة  اجلندر  ملراعاة  الذاتي  التقييم  اأدوات  حقيبة  ا�ستخدام 

م�ساعدة  واإمنا  الربملانات  ت�سنيف  الذاتي  التقييم  من  الغاية  ولي�ست  الدويل. 

الُف�سلى  املمار�سات  اإزاء  �سعفها  وَمواطن  قوتها  نقاط  حتديد  على  الربملانات 

الدولية. وتوّفر حقيبة االأدوات اإطاراً للنقا�س بني اأع�ساء الربملان. وتقت�سي هذه 

اإدراج امل�س�واة يف اجلندر يف  التي يتم فيه�  اأ�سئلة حول الطريقة  اإج�بة  الطريقة 

ثق�فة الربمل�ن وعمله. 

مثل  { الربمل�ن�ت،  يف  اجلندر  مراع�ة  م�ستوى  لتقييم  الداخلية  هي�كله�  ا�ستخدام 

جلنة التدقيق اأو غريها من جلان مراجعة االأعمال. ويف هذه احلالة، ميكن دعوة 

ة للمراأة 
ّ
ة خ�رجية مثل جمموع�ت املجتمع املدين واالأجهزة الوطني

ّ
جه�ت معني

وَمعاهد البحوث لتت�سارك يف اآرائها حول حالة مراعاة اجلندر مع اللجنة ورفع 

اإىل  وتو�سياتها  ا�ستنتاجاتها  بتقدمي  اللجنة  تقوم  ثم  التغيري.  اأجل  من  تو�سيات 

اجلل�سة الع�مة اأو قي�دة الربمل�ن لغ�ية املن�ق�سة واتخ�ذ مزيد من االإجراءات. 
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الّتنفيذ

بغ�ّس النظر عن الطريقة املُ�ستخدمة، من االأهمية مبك�ن اأن تنظر الربمل�ن�ت يف اأهمية 

امل�ساواة يف اجلندر والطريقة التي تعّزز فيها هذا الهدف لي�س جلمهور ناخبيها فقط، 

واإمنا الأع�سائها اأي�سًا. 

اأن ت�سع وتنفذ  الربمل�ن�ت  اإجراء جرد، وبعده� ت�ستطيع  وتكمن اخلطوة االأوىل يف 

خارطة طريقة لالإ�سالح تت�سمن اأهدافًا واإجراءات ومواعيد نهائية ملمو�سة تتنا�سب 

مع �سي�قه� الوطني. ولهذا فهي حتت�ج اإىل ت�أمني موارد. 

الّر�سد

العمل  خطة  تنفيذ  بر�سد  حتديداً  اإليها  تعهد  هيئة  حتدد  اأن  الربملانات  على  يتعنّي 

لربمل�ن�ت ُتراعي اجلندر واجلهود املبذولة لتحقيق هدف مراع�ة اجلندر. 

الرّتويج

التي  والنتائج  اأجريت  التي  االإ�سالحات  ح  وتو�سّ ُتظهر  اأن  الربملانات  على  يتعنّي 

لتعزيز  الدويل  امل�ستوى  على  اإجراءات  تتخذ  اأن  الربمل�ن�ت  على  ويتعنّي  حتّققت. 

امل�س�ركة  وت�سجيع  الدولية  الربمل�نية  املوؤ�س�س�ت  اجلندر يف جميع  امل�س�واة يف  مبداأ 

املت�س�وية للمراأة فيه�. 

وُتعترب االإرادة وااللتزام ال�سي��سي�ن اأمرين اأ�س��سيني لتحقيق هذا كله. 
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 دور الحتاد الربملاين الدويل 

يف دعم الربملانات التي تراعي اجلندر

على مدى ال�سنوات الثالثني املا�سية، اأظهر االحتاد الربملاين الدويل التزامه باإجراء بحوث عالية 

د لدعم الربمل�ن�ت 
ّ
اجلودة وذات منحى عملي حول اجلندر والربمل�ن. ويتمّتع االحت�د مبوقف متفر

االأع�ساء يف جهودها لت�سبح مراعية للجندر، ويتعهد االحتاد من خالل هذه اخلطة مبا يلي:

ال�سطالع بدور قيادي يف تعزيز برملانات تراعي اجلندر من خالل:

يف  { للخطة  منتظمة  ومت�بعة  االأع�س�ء  بني  ب�خلطة  امل�ستوى  رفيع  التزام  �سم�ن 

اجتم�ع�ته.

الرتويج للخطة، مبا يف ذلك من خالل موقعه االإلكرتوين وبرنامج �رصاكة اجلندر  {

واأن�سطة امل�س�عدة الفنية التي يقّدمه�. 

اإجراء تقييم ذاتي ملراع�ة اجلندر بحلول ع�م  { الوطنية يف  دعم جميع الربمل�ن�ت 

 .2030

ت�سجيع الربملانات على و�سع خطط عمل واإن�ساء اآليات ر�سد تهدف اإىل تقوية  {

تنفيذ خطط عمل الربملان. 

اإقليمية  { �رشيكة  منظم�ت  مع  اجلندر  ُيراعي  برمل�ن  تعزيز  حول  التع�ون  تقوية 

ومنظمات دولية ذات �سلة. 

بناء القدرات الداخلية حول امل�ساواة يف اجلندر واإدماج اجلندر من خالل:

تنفيذ اإ�سرتاتيجية الإدم�ج اجلندر. {

الدويل  { الربمل�ين  االحت�د  ك�در  اأفراد  جلميع  املهني  الّتطوير  تدريب�ت  اأن  �سم�ن 

ُتراعي اجلندر.

االلتزام باإدماج امل�ساواة يف اجلندر يف جميع مفا�سل عمل اأمانة االحتاد.  {
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تنفبذ خطة العمل3

الجزء

 اإدراج ق�سايا امل�ساواة يف اجلندر ب�سكل منهجي على اأجندة النقا�سات 

 مع الربملانات الأع�ساء واملنظمات ال�سريكة واملنظمات الربملانية الإقليمية، 

من خالل:

مراع�ة  { ملدى  منتظمة  مراقبة  اإجراء  اجلندر” مب�سوؤولية  �رشاكة  “جمموعة  تكليف 

الربمل�ن�ت للجندر. 

�سم�ن اإدم�ج اجلندر يف جميع اأن�سطة امل�س�عدة الفنية. {

تعزيز عمله على برمل�ن�ت تراعي اجلندر يف جميع املح�فل الدولية.  {



امللحق

 خطة العمل

لربملانات تراعي الجندر



تعريفات اأ�سا�سية

امللحق

 خطة العمل

لربملانات تراعي الجندر



خطة العمل لربملانات تراعي اجلندر40

اجلندر*

مات االجتماعية املرتبطة بكون االإن�سان ذكر اأو اأنثى والعالقات ما بني الّن�ساء والرجال 
ّ

اخلوا�س وال�س

التن�سئة  خالل  من  تعّلمها  ويجري  اجتماعيًا  والعالقات  مات 
ّ

ال�س هذه  وتن�ساأ  واالأوالد.  والبنات 

وال�سلوكي�ت  واال�ستعدادات  م�ت 
ّ

ال�س حول  توقع�ت  اأي�سً�  اجلندر  مفهوم  ويت�سمن  االجتم�عية. 

االأدوار  يك�سف  ف�إنه  االجتم�عي،  التحليل  على  تطبيقه  وعند  والرج�ل،  الّن�س�ء  من  لكل  املحتملة 

ي�سري  ففي حني  نف�سه.  ال�سيء  يعني�ن  اجلن�س واجلندر ال  اأن  اإىل  االإ�س�رة  اجتم�عيً�. وجتدر  املحّددة 

اجلن�س اإىل الفروق�ت البيولوجية، ف�إن اجلندر ي�سري اإىل الفروق�ت االجتم�عية، التي ميكن تعديله� من 

منطلق اأن هوية اجلندر واأدواره وعالقاته يحددها املجتمع. 

اإدماج اجلندر*

عملية تقومي والنظر يف االآثار املرتتبة على الّن�ساء والرجال الأي عمل مطط له – مب� يف ذلك الت�رشيع�ت 

اأو ال�سي��س�ت اأو الربامج – على جميع امل�ستوي�ت ويف جميع املج�الت. وُينظر اإىل هذا املفهوم على 

اأنه اإ�سرتاتيجيات ت�سع ق�سايا اجلندر يف �سميم ال�سيا�سة العامة وقرارات الربامج والهياكل املوؤ�س�سية 

وتخ�سي�س املوارد. ويجب اأن ي�س�هم اإدم�ج امل�س�واة يف اجلندر �سمن عمل الربمل�ن يف تنفيٍذ ومراقبة 

فعالَّني لل�سيا�سات التي تلبي احتياجات واهتمامات كل من الرجال والّن�ساء. 

برملان ُيراعي اجلندر*

هي�كله  والّن�س�ء يف  الرج�ل  من  وم�س�لح كل  واهتم�م�ت  ي�ستجيب الحتي�ج�ت  الذي  الربمل�ن  هو 

امل�س�ركة  اأم�م  احلواجز  اإزالة  على  اجلندر  تراعي  التي  الربمل�ن�ت  وتعمل  واأ�س�ليبه وعمله.  وعملي�ته 

الكاملة للمراأة وتقدمي مثال اأو منوذج اإيجابي للمجتمع باأ�رصه. 
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تعريفات اأ�سا�سية

امللحق

موازنة تراعي اجلندر*

املوازنة  عملية  حتويل  اإىل  وي�سعى  االقت�س�دية  ال�سي��س�ت  ر�سم  يف  اجلندر  اإدم�ج  اإىل  يهدف  نهج 

باأكملها. وال ت�سري موازنة اجلندر اإىل النفقات املخ�س�سة للن�ساء فح�سب، واإمنا ت�سري اأي�سًا اإىل حتليل 

املوازنة باأكملها من منظور اجلندر، مبا يف ذلك االأمن، ال�سحة، التعليم، االأ�سغال العامة، اإىل اآخره، 

من اأجل �سم�ن اأن املخ�س�س�ت واالآث�ر املرتّتبة عليه� ت�ستجيب الحتي�ج�ت كل من الّن�س�ء والرج�ل. 

العنف القائم على اجلندر**

اأو  ارتكابها  يتم  التي  اجلن�سي(  العنف  ذلك  يف  )مبا  االجتماعي  اأو  العقلي  اأو  البدين  االإيذاء  اأفعال 

اأو  الثقافية  التوقعات  اأو  اأو اخلداع  اأو التالعب  اأو االإكراه  العنف  القوة )مثل  التهديد بها بنوع من 

االأ�سلحة اأو الظروف االقت�سادية( واملوجهة �سد �سخ�س ب�سبب اأدوار اأو توّقعات اجلندر اخلا�سة به 

اأو بها يف جمتمع اأو ثقافة. واإن ال�سخ�س الذي يواجه عنفًا قائمًا على اجلندر لي�س لديه خيار: فهو/هي 

ال ي�ستطيع اأن يرف�س اأو ينظر يف خي�رات اأخرى دون عواقب اجتم�عية اأو بدنية اأو نف�سية خطرية. 

�س اجلن�سي اأو اال�ستغالل اجلن�سي 
ّ
وتت�سمن هذه االأ�سكال العنف اجلن�سي اأو االعتداء اجلن�سي اأو التحر

اأو الزواج املبكر اأو الزواج الق�رصي اأو التمييز يف اجلندر اأو احلرمان )من التعليم والطعام واحلرية على 

�سبيل املثال( وختان االإناث. 

االأمم  (UN/OSAGI) وبرن�مج  ق�سايا اجلندر  للم�ست�سارة اخلا�سة حول  املتحدة  االأمم  التعريفات من مكتب  اأخذ  مت   *
املتحدة االإمنائي (UNDP) واليون�سكو من تقرير برنامج االأمم املتحدة االإمنائي (UNDP) بعنوان “مداخل �رشيعة اإىل 

اأجراه  الذي  وامل�سح   ،2007 نيويورك،  الدميقراطية”  احلوكمة  جمموع�ت  يف  اجلندر  يف  وامل�س�واة  املراأة  متكني 

االحت�د الربمل�ين الدويل (IPU) بعنوان “امل�س�واة يف ال�سي��سة: م�سح للن�س�ء والرج�ل يف الربمل�ن�ت” جينيف، 2008. 

املتحدة  االأمم  لهيئة  الت�بع  والفتي�ت  الّن�س�ء  العنف �سد  االفرتا�سي الإنه�ء  املعرفة  التعريف من مركز  تعديل  لقد مت   **
للمراأة، وقد مت الدخول اآخر مرة يف 19 اأيلول/�سبتمرب 2010



 يدعم برنامج رشاكة الجندر يف
 االتحاد الربملاين الدويل الجهود التي تبذلها

الربملانات ملراعاة الجندر، من خالل:

جمع معلوم�ت مق�رنة واأمثلة على  {

املم�ر�س�ت اجليدة؛

تطوير اأدوات لتقييم م�ستوى مراع�ة  {

الربملانات للجندر )تتوفر حقيبة اأدواة 

التقييم على www.ipu.org(؛

تي�سري اإجراء متارين التقييم من خالل  {

توفري خرباء ومعلوم�ت واأدوات؛

اإثراء خطط االإ�سالح من خالل توفري  {

مم�ر�س�ت جيدة مق�رنة وخربات 

�سة؛  متخ�سّ

امل�س�عدة يف زي�دة الوعي وبن�ء املعرفة  {

حول برملانات تراعي اجلندر من خالل 

تنظيم ندوات وور�س عمل اإقليمية 

ووطنية؛

توفري برامج بن�ء قدرات متخ�س�سة حول  {

م�سائل اجلندر الأع�ساء الربملان وكوادر 

الربمل�ن�ت؛

دعم جمموع�ت الن�س�ء الربمل�ني�ت و/اأو  {

اللجان الدائمة التي تتعامل مع م�سائل 

اجلندر من خالل تقوية قدراتها واأدواتها 

وطرائق عملها؛

توفري ن�سائح وخربات ت�رصيعية يف  {

�سياغة ت�رصيعات و/اأو لوائح داخلية 

تراعي اجلندر.

لأية طلبات اأو ملزيد من املعلومات، يرجى الت�ضال بنا على: 

postbox@ipu.org





الحتاد الربملاين الدويل

5 Chemin du Pommier 

CH - 1218 Le Grand-Saconnex

جنيف �سوي�رشا

ه�تف: 50 41 919 22 41+

ف�ك�س: 60 41 919 22 41+

postbox@mail.ipu.org :الربيد االإلكرتوين

www.ipu.org :املوقع االإلكرتوين

 مكتب املراقب الدائم 

لالحتاد الربملاين الدويل اإىل الأمم املتحدة

االحت�د الربمل�ين الدويل

336 East 45th Street, Tenth Floor
New York, N.Y. 10017

الوالي�ت املتحدة االأمريكية

ه�تف: 80 58 557 212 1+

ف�ك�س: 54 39 557 212 1+

ny-office@mail.ipu.org :الربيد االإلكرتوين


