Pantone: 320 C
C: 90 M: 0 Y: 30 K: 0
R: 0 G: 170 B: 190
Pantone: 3015 C
C: 100 M: 45 Y: 5 K: 20
R: 0 G: 95 B: 154
Pantone: Cool Gray 9 C
C: 3 M: 0 Y: 0 K: 65
R: 121 G: 122 B: 123

خطة العمل
لربملانات تراعي الجندر

جميع الحقوق محفوظة © لالتحاد الربملاين الدويل2017 ،
جميع الحقوق محفوظة .ال يجوز نسخ أي جزء من هذا املنشور أو تخزينه يف نظام اسرتجاعي أو
تحويله بأي شكل أو بأية وسيلة سواء كانت إلكرتونية أو ميكانيكية أو تصوير أو تسجيل أو غري
ذلك ،دون الحصول عىل إذن مسبق من االتحاد الربملاين الدويل.
وتوزَّع هذه املطبوعة رشط أال تتم إعارتها أو الترصف بها بأي طريقة أخرى مبا يف ذلك عىل أساس
تجاري من دون موافقة مسبقة من النارش ،وبأي شكل غري الشكل الذي نرشت به ورشط أن
يستويف النارش الالحق نفس الرشوط.
ويرحب بأية طلبات للحصول عىل الحق يف استخراج نسخ من هذا العمل أو أية أجزاء منه
َّ
أو ترجمتها عىل أن يتم إرسال الطلبات إىل االتحاد الربملاين الدويل .ويجوز للربملانيني ومؤسساتهم
الربملانية نسخ هذا النص أو ترجمته من دون الحصول عىل إذن بذلك ولكن يرجى منهم إعالم
االتحاد الربملاين الدويل بذلك.
ISBN: 978-92-9142-695-9

حقوق الصور :حقوق املؤلف والنرش © لجميع الصور محفوظة لالتحاد الربملاين الدويل ،باستثناء حقوق املؤلف
والنرش © للصورة عىل الصفحة  19فهي محفوظة للربملان التنزاين.

قائمة املحتويات
اجلزء الأول :الديباجة والأهداف

5

الديباجة

5

األهداف

7

اجلزء الثاين :جماالت العمل الرئي�سية للخطة

8

جمال العمل الأول
زيادة عدد ال ّنساء يف الربملان وتحقيق املساواة يف املشاركة

8

جمال العمل الثاين
تقوية ترشيعات وسياسات املساواة يف الجندر

10

جمال العمل الثالث
إدماج املساواة يف الجندر يف جميع أعامل الربملان

13

جمال العمل الرابع
إنشاء أو تحسني ُبنية تحتية وثقافة برملانية تراعي الجندر

16

جمال العمل اخلام�س
ضامن تشارك الربملانيني – رجاالً ونسا ًء – يف مسؤولية املساواة يف الجندر

18

جمال العمل ال�ساد�س
تشجيع األحزاب السياسية لتكون نصرية املساواة يف الجندر

20

جمال العمل ال�سابع
تعزيز مراعاة الجندر واملساواة يف الجندر بني املوظفني الربملانيني

22

اجلزء الثالث :تنفيذ خطة العمل

23

إطالق وتنفيذ اإلصالح الذي ُيراعي الجندر يف الربملان

23

دور االتحاد الربملاين الدويل يف دعم الربملانات التي تراعي الجندر

25

امللحق

27

خطة العمل
لربملانات تراعي اجلندر
اعتمدتها بالإجماع الدورة  127جلمعية االحتاد الربملاين الدويل )(IPU

(مدينة كويبك 26 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر )2012
�إن الدورة  127جلمعية االحتاد الربملاين الدويل،

�إذ ُع ِر�ضَ ت عليها خُ طة العمل لربملانات تراعي الجندر،
و�إذ ت�ضع يف اعتبارها أنّ الوثيقة قد متخّ ضت عن عملية مكثفة من املشاورات مع أعضاء االتحاد الربملاين
الدويل،
و�إذ تدرك أنّ الوثيقة الناتجة عن هذه العملية تقرتح حلوالً ملموسة لحاالت ومواقف ُمشرتكة بني جميع
ال ّدول ويف الوقت نفسه تق ّدم مجموعة واسعة من الخيارات التي تستجيب ملواقف فردية – عىل
الصعيدين الوطني واإلقليمي – وأنها متثّل أساساً مشرتكاً للنهوض بربملانات تراعي الجندر يف جميع
الدول،
1ـ تُق ّرر اعتامد خطة العمل لربملانات تراعي الجندر؛
ُ�شجع بق ّوة األعضاء عىل لفت انتباه برملاناتهم وحكوماتهم إىل خطة العمل هذه ،والعمل عىل
2ـ ت ّ
نرشها عىل أوسع نطاق ممكن وتنفيذها عىل املستوى الوطني؛
3ـ وتَطلُب من األمني العام لالتحاد الربملاين الدويل أن يضمن تعميم هذه الوثيقة عىل أوسع نطاقٍ
ُممكن عىل املستوى الدويل وتعزيز تنفيذها عىل املستوى الوطني.
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مجموعة رشاكة الجندر التابعة لالتحاد الربملاين الدويل ) (IPUتق ّدم “خطة العمل لربملانات تراعي
الجندر” ليجري اعتامدها يف الدورة  127للجمعية (مدينة كويبك 26 ،ترشين األول/أكتوبر .)2012
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اجلزء الأول :الديباجة والأهداف

الديباجة
تقتيض الدميقراطية تقيي ًام وإعادة تقييم مستم ّرين .وقد شهد القرن العرشين واحداً من أعظم
بصفتهن
التغيريات يف الدميقراطية يف جميع أنحاء العامل أال وهو شمول أعداد متزايدة من ال ّنساء ،سواء
ّ
ناخبات أو أعضاء يف الربملان.
مبوازاة ذلك ،أصبحت املساواة يف الجندر ومتكني املرأة جزءاً ال يتج ّزأ من األجندة
الدولية يف مجايل السياسة والتنمية ،وتم االعرتاف بأنّهام يقعان يف قلب التقدم
نحو األهداف اإلمنائية لأللفية وتحقيق تلك األهداف .وتعني املساواة يف الجندر
ٍ
أنّ ال ّنساء والرجال يتمتعون بحقوقٍ
وفرص كاملة ومتساوية .وتُعترب
ومسؤوليات
ٍ
املساواة يف الجندر ومتكني املرأة من حقوق اإلنسان التي تقتيض تعبرياً سياسياً
الخاصة
وقانونياً .ويتعينّ عىل الدول أن تع ّزز وتحرتم وتحمي حقوق اإلنسان
ّ
باملرأة ،مبا يف ذلك املساواة يف الجندر.
يتط ّلب إحراز تق ّدم نحو تحقيق هذه األهداف اتخاذ إجراء مبارش .وإن كان من
املناسب أن تراعي اإلجراءات املحددة السياق الثقايف واالجتامعي والديني الفردي
للربملانات يف العامل ،إ ّال أنّ التق ّدم يتط ّلب يف األساس تغيرياً واسع النطاق يف املواقف
والتص ّورات.
وتحتل الربملانات وضعاً جيداً يؤهلها بأن تكون نصرية هدف املساواة يف الجندر.
فالغاية من الربملانات هي أن تكون مرآة املجتمع ،وبالتايل يجب عليها أن تعكس
الديناميكية املتغيرّ ة لجمهور الناخبني.
فالربملان الذي ُيراعي الجندر هو برملان يستجيب الحتياجات واهتاممات ومصالح
كل من الرجال وال ّنساء يف تركيبته وهياكله وعملياته وأساليبه وعمله .وتعمل
الربملانات التي تراعي الجندر عىل إزالة الحواجز التي تعيق املشاركة الكاملة
للنساء وتكون مثاالً إيجابياً أو ُقدوة للمجتمع عموماً .وتضمن هذه الربملانات أن
عملياتها ومواردها تُستخ َدم بفعال ّية من أجل تعزيز املساواة يف الجندر.
وإن الربملان الذي ُيراعي الجندر هو برملان ال توجد فيه عقبات – سواء كانت
موضوعية أم هيكلية أم ثقافية – تعرتض املشاركة الكاملة للمرأة واملساواة بني
أعضائه وموظفيه رجاالً ونسا ًء ،فهو ليس مكاناً تستطيع املرأة أن تعمل فيه
فحسب ،وإمنا ترغب يف أن تعمل وتساهم فيه .فالربملان الذي ُيراعي الجندر
5

مثال ُيحتذى به من خالل تعزيز املساواة يف الجندر ومتكني املرأة يف املجتمع عىل
الصعيدين الوطني والدويل.
وبالتايل ،فإن الربملان الذي ُيراعي الجندر هو برملان حديث؛ برملان يل ّبي ويعكس
مطالب املساواة للمجتمع الحديث .ويف نهاية املطاف ،هو برملان أكرث كفاءة
وفعالية ورشعية.

اعتامد خطة العمل يف الدورة  127لجمعية االتحاد الربملاين الدويل.
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الأهداف
تم تصميم خطة العمل لتدعم الربملانات يف جهودها لتصبح أكرث مراعاة للجندر .وتق ّدم طيفاً واسعاً
من اإلسرتاتيجيات يف سبعة مجاالت عمل ميكن لجميع الربملانات أن تن ّفذها ّ
بغض ال ّنظر عن عدد
أعضائها من اإلناث.
وهذه دعوة للربملانات لتعترب ّ
خطة العمل هذه ُملكاً لها وتن ّفذ بعض  -بل  -جميع
إسرتاتيجيات الخطة عىل املستوى الوطني من خالل وضع أهداف ملموسة وتدابري
ومواعيد نهائية تتناسب وسياقها الوطني .كام أن الربملانات مدع ّوة لتقوم عىل نح ٍو
منتظم مبراقبة وتقييم مدى التق ّدم الذي تحرزه نحو هدف مراعاة الجندر.
ويستجيب الربملان الذي ُيراعي الجندر الحتياجات ومصالح الرجال وال ّنساء ضمن
هياكله وعملياته وأساليبه وعمله.

الربملان الذي ُيراعي اجلندر هو الربملان الذي:
1ـ يعزز ويحقق املساواة يف أعداد ال ّنساء والرجال يف جميع هيئاته وهياكله الداخلية.
2ـ يضع إطار سياسة للمساواة يف الجندر يتناسب مع سياقه الربملاين الوطني.
3ـ يدمج املساواة يف الجندر يف جميع أعامله.
4ـ يع ّزز ثقافة داخلية تحرتم حقوق املرأة وتع ّزز املساواة يف الجندر وتستجيب الحتياجات
وواقع أعضاء الربملان – رجاالً ونسا ًء – لتحقيق توازن بني العمل واملسؤوليات األرسية.
5ـ يق ّر باملساهامت التي يق ّدمها أعضاؤه الذكور الذين يسعون إىل تحقيق املساواة يف
الجندر وينارصون هذا الحق وين ّميها.
يشجع األحزاب السياسية عىل القيام بدور مبادِر واستباقي يف تعزيز وتحقيق املساواة
6ـ
ّ
يف الجندر.
ويشجع بشكلٍ نشِ ط
7ـ يز ّود موظفيه الربملانيني بقدرات وموارد لتعزيز املساواة يف الجندر،
ّ
عليهن يف مناصب ُعليا ،ويضمن إدماج املساواة يف الجندر
عىل تعيني ال ّنساء واالستبقاء
ّ
يف جميع أعامل اإلدارة الربملانية.

7

اجلزء الثاين :جماالت العمل الرئي�سية للخطة

جمال العمل الأول

زيادة عدد ال ّن�ساء يف الربملان
وحتقيق امل�ساواة يف امل�شاركة
ميكن للمساواة يف املشاركة أن تكون حافزاً لتنفيذ تغيرّ ات ُتراعي الجندر ونتيجة مهمة لتغيرّ ات ناجحة
تراعي الجندر.

الو�صول �إل الربملان
صحيح أنّ متثيل املرأة يف الربملان قد شهد زيادة وإن بطيئة منذ منتصف القرن
العرشين ،إال أنه ما يزال ال يتامىش مع التمثيل األوسع للمرأة يف املجتمع.
ومن شأن زيادة فرص الوصول إىل الربملان من خالل التغريات التي تراعي الجندر
أن تساعد عىل زيادة عدد النساء الربملانيات ،األمر الذي ميكن أن َيدفع بدوره نحو
تنفي ٍذ إضايف ملبادئ املساواة يف الجندر.
ومن أجل معالجة هذا الخلل يف التوازن ،يتعينّ عىل الربملانات تنفيذ واحد أو أكرث
من التدابري التالية:
yyمتشياً مع سياقها الوطني ،ميكن للربملانات أن تتب ّنى تداب َري خاصة لضامن اختيار
أعداد أكرب من ال ّنساء من قبل األحزاب للرتشح للمقاعد “التي يسهل كسبها
والفوز فيها” ،واقرتاح تعديالت عىل قوانني االنتخاب والدساتري الوطنية التي
تنص عىل تخصيص مقاعد.
yyإدانة أعامل العنف ضد املرشّ حات والربملانيات وتب ّني تداب َري قانونية وعملية
ملنع وقوع مثل هذه األعامل ومعاقبتها.
yyإجراء حمالت توعية حول أهمية متثيل املرأة يف الربملان.
yyدعم برامج اإلرشاد والتوجيه وتسليط األضواء عىل النساء الربملانيات كنامذج
بهن من خالل أدوات التواصل الخاصة بالربملان ويف وسائل اإلعالم.
ُيحتذى ّ
yyتيسري التشارك يف الخربات واملامرسات ال ُفضىل بني أعضاء الربملان من خالل
ٍ
بجوالت دراسية إىل برملانات أخرى يف املنطقة والعامل.
القيام
8

حتقيق امل�ساواة يف املنا�صب والأدوار
يف حني أن عدد ال ّنساء يف الربملان هو أمر مهم ،إال أنّ وجود نساء يف مناصب قيادية
يف الربملان هو بنفس القدر من األهمية.
مناصب قيادية
وميكن النهوض مببدأ الربملانات التي ُتراعي الجندر إذا احت ّلت املرأة
َ
كعضو يف الربملان ويف مالك املوظفني الربملانيني ،اٌ
مم مي ّكنها أن تؤثر عىل اتجاهات
السياسات وتغيرّ اإلجراءات واملامرسات الربملانية وأن تكون ُقدوة للنساء األخريات
وأن تق ّدم منظوراً مختلفاً يف النقاشات.
ولتحسني مكانة املرأة القيادية وتحقيق قد ٍر أكرب من املساواة يف الجندر يف املناصب
القيادية ،يتعينّ عىل الربملانات تنفيذ واحد أو أكرث من التدابري التالية:
yyاعتامد تدابري تنطوي عىل متييز إيجايب وتعديل األنظمة الداخلية وذلك إلعطاء
األفضلية للنساء عىل الرجال يف املناصب الربملانية (مبا يف ذلك رئاسة اللجان
ومناصب قيادية يف املكتب أو املجلس) يف حال تساوي املؤهالت مبا يتناسب
مع متثيلهن يف الربملان.
yyتدوير املناصب القيادية الربملانية بني الرجال وال ّنساء عىل مدى فرتة من الزمن.
yyطرح مبدأ القيادة املزدوجة للهياكل الربملانية ،حيثام أمكن ،من خالل تعيني
رجل وامرأة.
yyتشجيع التوزيع النسبي والعادل للنساء الربملانيات عىل جميع اللجان حتى
ال تقترص مشاركة املرأة عىل اللجان الخاصة باملرأة والطفل والجندر واألرسة
والصحة والتعليم.
yyوتشجيع األشخاص الذين يحتلون مناصب قيادية عىل توسيع املعايري ا ُملستخ َدمة
يف تقييم خربة املرأة والرجل قبل دخولهم ُمعترَ َك السياسة.

9

جمال العمل الثاين

تقوية ت�شريعات و�سيا�سات امل�ساواة يف اجلندر
ميكن للربملانات أن تكون أكرث مراعاة للجندر من خالل تنفيذ ترشيعات وسياسات تدعم مبادئ
املساواة يف الجندر .وميكن لطرح ترشيع للمساواة يف الجندر وإدماج الجندر أن يكون مبثابة مح ّفز
ف ّعال للتغيري االجتامعي والثقايف يف املواقف تجاه املساواة يف الجندر.
تستطيع الربملانات كذلك أن تكون مبثابة قدوة للمجتمع عن طريق نرصة املساواة يف الجندر من خالل
تنفيذ سياسات إسرتاتيجية تراعي الجندر وخطط عمل وسياسات تشغيلية وسياسات داعمة.

الت�شريعات الوطنية
بهدف تعزيز التغيري يف املواقف االجتامعية والثقافية تجاه املساواة يف الجندر،
يتعينّ عىل الربملانات أن تقوم مبا ييل:
سن
سن قوانني تع ّزز وتحمي املساواة يف الجندر؛ أما يف الحاالت التي تم فيها ّ
ّ yy
تم س ّنها قبل أكرث من  10سنوات،
قوانني مساواة يف الجندر أصبحت متقادمة أو ّ
فيتعينّ عىل الربملانات أن تراجع هذه الترشيعات لتتض ّمن أطر إدماج الجندر
وآليات لرصد التنفيذ وتعزيزه.
وبهدف ضامن تفويض ترشيعي إلدماج الجندر ،يتعينّ عىل الربملانات أن تقوم مبا ييل:
سن قانون و/أو آليات تقتيض مراجعة جميع سياسات وترشيعات
yyالنظر يف ّ
الحكومة وتقييمها إزاء أثرها عىل الجندر وامتثالها اللتزامات الدولة مبوجب
االتفاقيات الدولية ذات الصلة ،مبا يف ذلك اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال
التمييز ضد املرأة ) ،(CEDAWواإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،والعهد الدويل
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتامعية.

ال�سيا�سات الإ�سرتاتيجية وخطط عمل الربملان
من أجل أن تضطلع بدور قيادي وتكون مبثابة قدوة لنرصة املساواة يف الجندر يف
املجتمع ،يتعينّ عىل الربملانات أن تقوم مبا ييل:
yyوضع سياسة للمساواة يف الجندر تنص عىل ما ييل:
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املس ّوغ والتوجه اإلسرتاتيجي لتنفيذ ال ّتدابري الواردة يف خطة العمل هذه.
تدابري ملموسة سيتخذها الربملان لتناول مسألة املساواة يف الجندر ضمن
إطار زمني محدد.
مؤرشات لقياس مدى التق ّدم ترا َقب بانتظام من خالل آلية رقابة برملانية
مناسبة.
yyالتأكد من أن موازنة الربملان تراعي الجندر ،ومن وجود تدابري مساءلة لرصد
التق ّدم ا ُملح َرز.

ال�سيا�سات الت�شغيلية وال ّداعمة للربملان
وضع سياسات لإلعالم والتواصل
لضامن حسن فهم أهمية تعزيز املساواة يف الجندر ومنح هذه املسألة أكرب قدر
من الوضوح ،يتعينّ عىل الربملانات أن تقوم مبا ييل:
َواصل تح ّدد الجمهور املستهدف والرسائل الرئيسية والطرق
yyوضع إسرتاتيجية ت ُ
واألطر الزمنية.
yyعرض أنشطتها للنهوض باملساواة يف الجندر ونرش نتائج هذه األنشطة يف
وسائل اإلعالم أو من خالل قنوات التواصل الخاصة بالربملان ،مبا يف ذلك موقعه
اإللكرتوين.
وضع سياسات ملكافحة التح ّرش ومناهضة التمييز
لضامن أن جميع أعضاء الربملان وموظفيه يعملون يف بيئة خالية من جميع أشكال
التمييز والتح ّرش ،مبا يف ذلك التح ّرش الجنيس ،يتعينّ عىل الربملانات أن تقوم مبا ييل:
yyصياغة مد ّونة لقواعد السلوك تقتيض من جميع أعضاء الربملان أن يكونوا
محرتمني ومه ّذبني ،وتعاقِب أية لغة أو سلوك فيه إيحاءات جنسية.
yyوضع وتنفيذ سياسات ملناهضة التمييز ومكافحة التحرش متشياً مع الترشيعات
الوطنية السارية عىل جميع أعضاء الربملان وموظفيه مبا يف ذلك تأسيس هيئة
مستقلة الستقبال الشكاوى ومعالجتها.
yyضامن أن اللغة املستخدمة يف جميع الوثائق الرسمية ،مبا يف ذلك األوامر
واللوائح الداخلية ،تراعي الجندر (عىل سبيل املثال ،استخدام الضمري املناسب
لإلشارة إىل األعضاء تذكرياً وتأنيثاً ،واستخدام عبارة “رئيسة اللجنة” وليس
“رئيس اللجنة” إذا كان الشخص الذي يرأس اللجنة امرأة).
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فتح باب النقاش مع رئيسة ورئيس برملان بشأن موضوع “إحداث تح ّول يف الربملانات لتحقيق
املساواة يف الجندر” ،جلسة خاصة حول برملانات تراعي الجندر (مدينة كويبك 23 ،ترشين األول/
أكتوبر .)2012
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جمال العمل الثالث

�إدماج امل�ساواة يف اجلندر يف جميع �أعمال الربملان
ال ميكن معالجة حاالت عدم املساواة يف الجندر بشكل فاعل إال إذا تم تصميم السياسات يف جميع
املجاالت عىل نحو يتناول االهتاممات واالحتياجات واملعوقات املحددة لكل من املرأة والرجل ويف
الوقت نفسه يع َّزز القدرات واملساهامت الخاصة بكل منهام.
و ُيعتبرَ إدماج اعتبارات الجندر يف عمل الربملان تغيرّ اً فعا ًال ُيراعي الجندر حيث أن إدماج الجندر هو
عملية تعرتف بالفوارق االقتصادية واالجتامعية والسياسية والقانونية القامئة بني ال ّنساء والرجال.

االلتزام ب�إدماج النوع االجتماعي
يتعني عىل الربملانات أن تُظهر التزامها بإدماج الجندر من خالل عرض وخلق فرص
لدمج ُبعد الجندر يف جميع مجاالت عملها .ويف هذا الصدد ،يتعينّ عىل الربملانات
أن تقوم مبا ييل:
yyتعزيز النقاشات بشأن الترشيعات واملوازنات ،مبا يف ذلك اآلثار الناجمة عن
مشاريع القوانني وتخصيص النفقات عىل ال ّنساء والرجال والبنات واألوالد
(عىل سبيل املثال ،تخصيص وقت كاف ملناقشة املخصصات والنفقات لتحقيق
املساواة يف الجندر يف املوازنة أو عقد جلسة خاصة بهذا املوضوع).
yyوضع مبادئ توجيهية أو حزمة أدوات واضحة وقامئة عىل الجندر لتقييم
الترشيعات (عىل سبيل املثال ،وضع قامئة تح ّقق عىل أساس الجندر لجميع
الترشيعات ،مبا يف ذلك املوازنة).
yyتخصيص وقت يف جدول األعامل إلجراء نقاشات خاصة باملساواة يف الجندر
أو استجواب الوزراء حول موضوع الجندر تحديداً ،وينبغي تشجيع ال ّنساء
والرجال عىل املشاركة يف هذه النقاشات.
yyالتأكد من أن اللجان التي تح ّقق يف مسائل املساواة يف الجندر لديها الوقت
واملوارد الكافية (مبا يف ذلك موظفني متم ّرسني يف الجندر) لتلبية تفويضها ،وأن
تتوفر لديها الفرصة لرتفع تقريراً إىل الجلسة العامة حول عملها وتوصياتها وأن
تكون لها الصالحيات واملسؤوليات نفسها التي تتم ّتع بها أي لجنة برملانية أخرى
(كأن تطلب تقديم أدلة خطية واالستامع إىل الشهود والوزراء ورفع تقارير حول
النتائج والتوصيات).
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yyضامن وجود آلية رسمية تستطيع من خاللها الهيئة املك ّلفة بإدماج الجندر –
سواء كانت كتلة نساء غري رسمية أو لجنة برملانية مختصة – أن ترفع تقريرها
عن دراساتها ومتحيصها للترشيعات إىل الجهات السياسية الرئيسية يف الربملان .ويف
الحاالت التي ال يتم فيها تقديم تقارير ،ينبغي بيان األسباب وراء ذلك.

مجموعة العمل حول “بناء ثقافة و ُبنية تحت ّية ُتراعيان الجندر يف الربملانات” ،جلسة خاصة حول
برملانات تراعي الجندر (مدينة كويبك 25 ،ترشين األول/أكتوبر .)2012

ت�أ�سي�س هياكل و�آليات لإدماج اجلندر
يتضمن إدماج الجندر ،جزئياً ،األنشطة التالية :الحصول عىل بيانات مص ّنفة حسب
الجندر ومعلومات نوعية حول وضع الرجال وال ّنساء؛ وإجراء تحليل للجندر يس ّلط
الضوء عىل الفوارق بني ال ّنساء والرجال والبنات واألوالد من حيث توزيع املوارد
والفرص واملع ّوقات والسلطة الخاصة بهم يف سياق معينّ ؛ ووضع آليات رصد
وتقييم تراعي الجندر ،مبا يف ذلك وضع مؤشرّ ات لقياس مدى الوفاء بأهداف
املساواة يف الجندر ومدى تحقيق تغيرّ ات يف عالقات الجندر.
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ويتعينّ عىل الربملانات أن تعتمد واحدة أو أكرث من اآلل ّيات التالية التي تُعتبرَ
األنسب لسياقها:
yyجلنة برملانية خم�ص�صة للم�ساواة يف اجلندر مك ّلفة مبراجعة سياسات وترشيعات
وموازنات الحكومة من منظور الجندر ،يستطيع أعضاؤها استجواب طيف واسع
من املجموعات واألفراد ،مبا يف ذلك الوكاالت العامة واألكادمييني واملنظامت
الخاصة ،والتامس آرائهم حول نجاعة الربامج واألنشطة الحكومية ،وميكنهم
أيضاً بناء أوارص قوية بني اللجنة واألجهزة الوطنية للمرأة ومنظامت املجتمع
املدين ومعاهد البحوث والجامعات.
�yyإدماج اجلندر يف جميع اللجان الربملانية ،بحيث يكون جميع أعضاء اللجان –
رجاالً ونسا ًء – مف ّوضني بالتص ّدي لآلثار املرتتبة عىل املساواة يف الجندر نتيجة
للسياسات واملسائل الترشيعية وشؤون املوازنة التي ينظرون فيها حسب
بدعم من املوظفني الربملانيني املسؤولني عن البحوث والضليعني
االقتضاء ،وذلك ٍ
يف املوضوع.
yyكتلة ن�ساء برملانيات تكون واليتها املساواة يف الجندر ،تتأ ّلف من نساء (ورجال،
إن شاءوا) وتعمل عىل وضع أجندة م ّتفق عليها .وتعتمد الكتلة الفعالة عىل
عالقات قوية مع األجهزة الوطنية للمرأة ومنظامت املجتمع املدين ومعاهد
البحوث والجامعات.
yyجمموعة مرجعية (ا�ست�شارية) لرئي�س الربملان حول املساواة يف الجندر مؤ ّلفة من
برملانيني وبرملانيات من مختلف ألوان الطيف السيايس ،وترفع تقاريرها مبارشة
توجه وأجندة املساواة يف الجندر الخاصة بالربملان.
إىل رئيس الربملان وتح ّدد ّ
yyوحدات بحوث تقنية حول املساواة يف الجندر أو �أخ�صائني يف اجلندر يعملون
يف البحث �أو التوثيق يسهل عليهم الوصول إىل معلومات وكتب وحواسيب
وقواعد بيانات مح ّينة عىل اإلنرتنت ويستطيعون املساعدة يف التحليالت القامئة
عىل الجندر.
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جمال العمل الرابع

�إن�شاء �أو حت�سني بُنية حتتية
وثقافة برملانية تراعي اجلندر
بالتمسك مببادئ
ُيشبه الربملان أي مكان عمل آخر ،وبناء عليه ،ينبغي أن يكون مبثابة منوذج للمجتمع
ّ
مراعاة الجندر من خالل توفري السياسات وال ُبنية التحت ّية املؤاتية لألرسة ،وتنفيذ سياسات متعلقة مبنع
التمييز والتح ّرش ،وسياسات حول التوزيع العادل للموارد واملرافق الربملانية.

تي�سري حتقيق التوازن بني العمل والأ�سرة
من أجل ضامن أن سياسات مكان العمل و ُبنيته التحت ّية تعكس واقع العمل واألرسة
املعارص الذي يعيشه أعضاء الربملان من الذكور واإلناث ،واعرتافاً بحقيقة أن املرأة يف
مختلف أنحاء العامل ما زالت تخصص القسط األوفر من وقتها ملنح الرعاية ،يتعينّ عىل
الربملانات أن تقوم مبا ييل:
yyإعادة ترتيب مواعيد الجلسات (عىل سبيل املثال بضغط أسابيع الجلسات،
ووضع جداول زمنية تبدأ مبكراً ،وتجنب التصويت يف وقت متأخر ،ومواءمة
فرتات الجلسات مع التقويم املدريس) ليتمكن أعضاء الربملان من العودة إىل
دوائرهم االنتخابية وقضاء مزيد من الوقت مع أرسهم.
yyتخصيص مكان يف مبنى الربملان إلنشاء مركز لرعاية الطفل وغرفة لألرسة بحيث
يكون أعضاء الربملان قريبني من أطفالهم خالل فرتة انعقاد الربملان.
yyضامن مت ّتع أعضاء الربملان – رجاالً ونسا ًء – بإجازة أبوة/أمومة عند والدة أطفالهم.
yyالنظر يف بدائل يف الحاالت التي ال ميكن فيها أخذ إجازة أبوة/أمومة طويلة
األجل ،مثل قبول أن تكون مثل هذه اإلجازة سبباً مرشوعاً للتغ ّيب عن أحد أيام
الجلسات ،باإلضافة إىل التغ ّيب بسبب “املهام الرسمية”.
yyإعطاء النساء الربملانيات اللوايت ما زلن يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية الفرصة
الستخدام طريقة التصويت بالوكالة أو التصويت باالقرتان/املبادلة بحيث
ال يضطررن لحضور الجلسة.

تعزيز ثقافة عمل خالية من التمييز والتح ّر�ش

لضامن مكان عمل آمن ومحرتم وخايل من التمييز والتح ّرش ،يتعني عىل الربملانات
أن تقوم مبا ييل:
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yyإجراء تحليل قائم عىل الجندر للطقوس الربملانية وقواعد اللباس/الهندام وأشكال
املخاطبة واللغة واالتفاقات والقواعد املستخدمة بشكل شائع.
yyعقد ندوات تدريبية لزيادة الوعي بقضايا الجندر لجميع أعضاء الربملان وضامن
يتم
بأن التدريب التعريفي الذي ُيجرى لألعضاء الجدد ُيراعي الجندر .وميكن أن ّ
ذلك عىل شكل تقديم التوجيه واإلرشاد للربملانيات الجديدات أو إقران ال ّنساء
بأعضاء برملان من ذوي الخربة (سواء كانوا رجاالً أو نساء) أو تقديم عروض من
قبل الربملانيات ال ُقدامى حول إسرتاتيجيات التك ّيف مع البيئة الربملانية.

توفري موارد ومرافق عادلة
لضامن أن مرافق الربملان تناسب احتياجات الرجال وال ّنساء وأن املوارد موزّعة
بال ّتساوي ،يتعينّ عىل الربملانات أن تقوم مبا ييل:
yyإجراء تقييم للمرافق املتوفرة لجميع أعضاء الربملان من منظور الجندر.
yyضامن توفري بدل السفر لغايات برملانية واملستحقات ذات الصلة إىل أعضاء
الربملان بإنصاف وشفافية وضامن تحقيق التوازن بني الجنسني يف الوفود
الربملانية ،حيثام أمكن.

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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جمال العمل اخلام�س

�ضمان ت�شارك الربملانيني – رجاال ً ون�سا ًء –
يف م�س�ؤولية امل�ساواة يف اجلندر
التوصل إىل برملان ُيراعي الجندر ،استناداً إىل الهدف األسمى لتحقيق املساواة يف الجندر
لن يتم ّ
يف جميع هياكله وأساليبه وعمله ،دون دعم ومشاركة أعضاء الربملان من الرجال .حيث أنّ القيم
االجتامعية املتغيرّ ة وزيادة الوعي يف الجندر بني الرجال أ ّدت إىل عقد رشاكات أقوى بني الرجال وال ّنساء
حول موضوع املساواة يف الجندر.
ويتعينّ عىل الربملانات أن تعتمد إسرتاتيجيات تعزز عقد هذه الرشاكات ،مبا يف
ذلك من خالل:
yyتعزيز املشاركة يف رعاية الترشيعات املتعلقة باملساواة يف الجندر من قبل أعضاء
الربملان من الرجال والنساء.
yyتعيني امرأة ورجل من بني أعضاء الربملان كرئيسني متشاركني و/أو نائ َبي رئيس
للجنة املساواة يف الجندر.
yyإنشاء لجنة تحقيق يف قضايا سياسات الجندر التي تهم الرجال.
yyتشجيع شمل الرجال يف الفعاليات واملناسبات الربملانية املتعلقة باالعرتاف
بالقضايا املتعلقة بالجندر ،مثل اليوم العاملي للمرأة واليوم العاملي للقضاء عىل
العنف ضد املرأة.
yyضامن توازن الجندر يف الجوالت الدراسية ويف الوفود الدولية املعنية باملساواة
يف الجندر أو إدماج الجندر.
yyتقديم برامج تدريب تراعي الجندر ألعضاء 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�شجيع الأحزاب ال�سيا�سية
لتكون ن�صرية امل�ساواة يف اجلندر
غالباً ما تكون األحزاب السياسية هي الشكل السائد للتنظيم السيايس واآللية التي يقوم من خاللها
الرجال وال ّنساء مبتابعة تنفيذ أجندة ترشيعية فيام يتعلق بتحقيق املساواة يف الجندر.
تشجع األحزاب السياسية عىل اعتامد التدابري التالية التي
يتعينّ عىل الربملانات أن ّ
تراعي الجندر:

زيادة عدد ال ّن�ساء يف �صفوفها من خالل:
yyالتفكري يف تدابري خاصة مؤقتة لتعزيز دخول املرأة إىل الربملان واالستبقاء عليها
يف الربملان.
yyترقية الرجال وال ّنساء عىل قدم املساواة لتوليّ جميع املناصب القيادية يف
هيئاتها التنفيذية.
yyإقرار خطط التدريب والتوجيه التي تزاوج ما بني أعضاء الربملان املنتخبني مع
ال ّنساء املؤهالت املهتامت يف الرتشّ ح لالنتخابات ،مبا يف ذلك عقد دورات حول
الجوانب املختلفة للحمالت االنتخابية والتدريب يف العالقات اإلعالمية.
yyإنشاء شبكات دعم للمرشحات يف االنتخابات وللنساء املنتخبات بهدف تحسني
معدالت االستقطاب واالستبقاء.

و�ضع ترتيبات الجتماعات وممار�سات عمل تراعي اجلندر من خالل:
yyتحديد مواعيد اجتامعات ال تتوافق مع املسؤوليات األرسية األخرى.
yyاحرتام املدة املتوقعة لالجتامعات بحيث يتمكن األعضاء من الوفاء بااللتزامات
األرسية األخرى.

20

و�ضع �آليات لإدماج اجلندر من خالل:
yyوضع خطة شاملة للمساواة يف الجندر فيها اسرتاتيجيات واضحة إلدماج الجندر
وإنشاء لجان حزبية مختصة لإلرشاف عىل تنفيذ تلك اإلسرتاتيجيات ورصدها
وتقييمها.
yyتشجيع األحزاب السياسية عىل استخدام لغة تراعي الجندر يف وثائقها.

التوزيع العادل ملنا�صب اللجان الربملانية
بني الرجال وال ّن�ساء من خالل:
yyتشجيع األحزاب عىل تب ّني أسلوب شفاف يف تعيني أعضاء اللجان وتعيينهم
يف مناصب قيادية يف تلك اللجان بطريقة تو ّفق عىل نحو أفضل بني القدرات
املتنوعة لألعضاء وخربتهم يف العمل وتفضيالتهم فيام يتعلق مبهام اللجان.
وتستطيع األحزاب أيضاً أن تفضّ ل ال ّنساء عىل الرجال يف حال تساوي مؤهالتهم.
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للمامرسات ال ُفضىل.
برملانات تراعي الجندر :استعراض عاملي ُ
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جمال العمل ال�سابع

تعزيز مراعاة اجلندر
وامل�ساواة يف اجلندر بني املوظفني الربملانيني
تُعترب الربملانات التي تراعي الجندر نصرية املساواة يف الجندر ،ليس ألعضائها فحسب ،وإمنا لكل
املوظفني الذين يدعمون العمل الربملاين .ويتعينّ عىل اإلدارات الربملانية أن تراجع ثقافة مكان العمل
الخاص بها و ُبنيته التحتية ،وأن تعمل لضامن قدرة جميع املوظفني عىل دعم الربملان يف تحقيق أهداف
املساواة يف الجندر الخاصة به .ويف هذا الصدد ،يتعينّ عىل الربملانات وإداراتها أن تقوم مبا ييل:
yyوضع وتنفيذ سياسات ملناهضة التمييز ومكافحة التح ّرش تنطبق عىل جميع
املوظفني الربملانيني ،مبا يف ذلك تأسيس هيئة مستقلة الستقبال الشكاوى
ومعالجتها.
yyتقييم عدد ال ّنساء وأقدميتهن يف اإلدارة الربملانية.
yyإنشاء لجنة أو تكليف لجنة قامئة مبهمة دراسة التنفيذ املحتمل لسياسات ال ّتمييز
اإليجايب التي متنح األفضل ّية للنساء عىل الرجال يف شغل املناصب الربملانية يف
حال تساوي املؤهالت وحيث ال يوجد متثيل ٍ
كاف للنساء يف مستويات القيادة.
yyتوفري ندوات تدريب ّية يف مجال التوعية حول الجندر لجميع املوظفني الربملانيني
لرشح مبادئ املساواة يف الجندر وملاذا يكون الربملان الذي ُيراعي الجندر مفيداً
للجميع.
yyبناء قدرات املوظفني الربملانيني إلجراء تحليالت قامئة عىل الجندر للترشيعات
واملوازنات والسياسات.
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اجلزء الثالث :تنفيذ خطة العمل

�إطالق وتنفيذ الإ�صالح
الذي ُيراعي اجلندر يف الربملان
مراعاة الجندر هو هدف يجب أن تبذل جميع الربملانات ُقصارى جهدها لتحقيقه .ولتحقيق هذا
الهدف ،يتعينّ عىل الربملانات أن تص ّمم عملية تتناسب مع أوضاعها الوطنية ويجب أن تتضمن العنارص
األساسية التالية:

التقييم
يتعينّ عىل الربملانات املهتمة يف تقييم مستوى مراعاة الجندر فيها أن تقوم مبا ييل:
yyاستخدام حقيبة أدوات التقييم الذايت ملراعاة الجندر الخاصة باالتحاد الربملاين
الدويل .وليست الغاية من التقييم الذايت تصنيف الربملانات وإمنا مساعدة
الربملانات عىل تحديد نقاط قوتها و َمواطن ضعفها إزاء املامرسات ال ُفضىل
الدولية .وتو ّفر حقيبة األدوات إطاراً للنقاش بني أعضاء الربملان .وتقتيض هذه
املنهجية اإلجابة عىل أسئلة حول الطريقة التي يتم فيها إدراج املساواة يف
الجندر يف ثقافة الربملان وعمله.
yyاستخدام هياكلها الداخلية لتقييم مستوى مراعاة الجندر يف الربملان ذاته ،مثل
لجنة التدقيق أو غريها من لجان مراجعة األعامل .ويف هذه الحالة ،ميكن دعوة
جهات معن ّية خارجية مثل مجموعات املجتمع املدين واألجهزة الوطن ّية للمرأة
و َمعاهد البحوث إىل تقاسم آرائها مع اللجنة حول حالة مراعاة الجندر ورفع
توصيات من أجل التغيري .ثم تقوم اللجنة بتقديم استنتاجاتها وتوصياتها إىل
الجلسة العامة أو قيادة الربملان لغاية املناقشة واتخاذ مزيد من اإلجراءات.

التّنفيذ
ّ
بغض النظر عن الطريقة ا ُملستخدمة ،من األهمية مبكان أن تنظر الربملانات يف
أهمية املساواة يف الجندر والطريقة التي تع ّزز فيها هذا الهدف ليس لجمهور
ناخبيها فقط ،وإمنا ألعضائها أيضاً.
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وتكمن الخطوة األوىل يف إجراء جرد ،وبعدها تستطيع الربملانات أن تضع وتنفذ
خارطة طريق لإلصالح تتضمن أهدافاً وإجراءات ومواعيد نهائية ملموسة تتناسب
مع سياقها الوطني .ولهذا فهي تحتاج إىل تأمني موارد.

ال ّر�صد
يتعينّ عىل الربملانات أن تحدد هيئة ُيعهد إليها تحديداً رصد تنفيذ خطة العمل
لربملانات ُتراعي الجندر والجهود املبذولة لتحقيق هدف مراعاة الجندر.

الترّ ويج
يتعينّ عىل الربملانات أن تُظهر وتوضّ ح اإلصالحات التي أجريت والنتائج التي
تح ّققت .ويتعينّ عىل الربملانات أن تتخذ إجراءات عىل املستوى الدويل لتعزيز
مبدأ املساواة يف الجندر يف جميع املؤسسات الربملانية الدولية وتشجيع املشاركة
املتساوية للمرأة فيها.
وتُعترب اإلرادة وااللتزام السياسيان أمرين أساسيني لتحقيق هذا كله.
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دور االحتاد الربملاين الدويل
يف دعم الربملانات التي تراعي اجلندر
عىل مدى السنوات الثالثني املاضية ،أظهر االتحاد الربملاين الدويل التزامه بإجراء بحوث عالية الجودة
وذات منحى عميل حول الجندر والربملان .ويتم ّتع االتحاد مبوقف متف ّرد لدعم الربملانات األعضاء يف
جهودها لتصبح مراعية للجندر ،ويتعهد االتحاد من خالل هذه الخطة مبا ييل:

اال�ضطالع بدور قيادي يف تعزيز برملانات تراعي اجلندر من خالل:
yyضامن التزام رفيع املستوى بالخطة بني األعضاء ومتابعة منتظمة للخطة يف
جمعيات االتحاد الربملاين الدويل.
yyالرتويج للخطة ،مبا يف ذلك من خالل موقعه اإللكرتوين وبرنامج رشاكة الجندر
وأنشطة املساعدة الفنية التي يق ّدمها.
yyدعم جميع الربملانات الوطنية يف إجراء تقييم ذايت ملراعاة الجندر بحلول
عام .2030
yyتشجيع الربملانات عىل وضع خطط عمل وإنشاء آليات رصد تهدف إىل تقوية
تنفيذ خطط العمل الربملانية.
yyتقوية التعاون حول تعزيز برملان ُيراعي الجندر مع منظامت رشيكة إقليمية
ومنظامت دولية ذات صلة.

بناء القدرات الداخلية حول امل�ساواة يف اجلندر و�إدماج اجلندر من خالل:
yyتنفيذ إسرتاتيجية إلدماج الجندر.
yyضامن أن تدريبات ال ّتطوير املهني لجميع موظفي االتحاد الربملاين الدويل ُتراعي
الجندر.
yyااللتزام بإدماج املساواة يف الجندر يف جميع مفاصل عمل أمانة االتحاد.
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�إدراج ق�ضايا امل�ساواة يف اجلندر ب�شكل منهجي على �أجندة النقا�شات مع
الربملانات الأع�ضاء واملنظمات ال�شريكة واملنظمات الربملانية الإقليمية،
من خالل:
yyتكليف “مجموعة رشاكة الجندر” مبسؤولية إجراء مراقبة منتظمة ملدى مراعاة
الربملانات للجندر.
yyضامن إدماج الجندر يف جميع أنشطة املساعدة الفنية.
yyتعزيز عمل االتحاد الخاص بربملانات تراعي الجندر يف جميع املحافل الدولية.
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امللحق
اجلندر

*

والسامت االجتامعية املرتبطة بكون اإلنسان ذكر أو أنثى والعالقات ما بني
الخواص ّ
السامت والعالقات اجتامعياً ويجري
ال ّنساء والرجال والبنات واألوالد .وتنشأ هذه ّ
تع ّلمها من خالل التنشئة االجتامعية .ويتضمن مفهوم الجندر أيضاً توقعات حول
السامت واالستعدادات والسلوكيات املحتملة لكل من ال ّنساء والرجال ،وعند
ّ
تطبيقه عىل التحليل االجتامعي ،فإنه يكشف األدوار املح ّددة اجتامعياً .وتجدر
اإلشارة إىل أن الجنس والجندر ال يعنيان اليشء نفسه .ففي حني يشري الجنس
إىل الفروقات البيولوجية ،فإن الجندر يشري إىل الفروقات االجتامعية ،التي ميكن
تعديلها من منطلق أن هوية الجندر وأدواره وعالقاته يحددها املجتمع.

�إدماج اجلندر

*

عملية تقويم ومراعاة اآلثار املرتتبة عىل ال ّنساء والرجال ألي عمل مخطط له –
مبا يف ذلك الترشيعات أو السياسات أو الربامج – عىل جميع املستويات ويف جميع
املجاالت .و ُينظر إىل هذا املفهوم عىل أنه إسرتاتيجيات تضع قضايا الجندر يف صميم
السياسة العامة والقرارات املؤدية إىل برامج والهياكل املؤسسية وتخصيص املوارد.
ويجب أن يساهم إدماج املساواة يف الجندر ضمن عمل الربملان يف تنفي ٍذ ومراقبة
فعا َّلني للسياسات التي تلبي احتياجات واهتاممات كل من الرجال وال ّنساء.

برملان ُيراعي اجلندر

*

هو الربملان الذي يستجيب الحتياجات واهتاممات ومصالح كل من الرجال وال ّنساء
يف هياكله وعملياته وأساليبه وعمله .وتعمل الربملانات التي تراعي الجندر عىل إزالة
الحواجز أمام املشاركة الكاملة للمرأة وتقديم مثال أو منوذج إيجايب للمجتمع بأرسه.

موازنة تراعي اجلندر

*

نهج يهدف إىل إدماج الجندر يف رسم السياسات االقتصادية ويسعى إىل تحويل
عملية وضع املوازنة بأكملها .وال تشري موازنة الجندر إىل النفقات املخصصة للنساء
فحسب ،وإمنا تشري أيضاً إىل تحليل املوازنة بأكملها من منظور الجندر ،مبا يف ذلك
األمن ،الصحة ،التعليم ،األشغال العامة ،إىل آخره ،من أجل ضامن أن املخصصات
واآلثار املرتتّبة عليها تستجيب الحتياجات كل من ال ّنساء والرجال.
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العنف القائم على اجلندر

**

أفعال اإليذاء البدين أو العقيل أو االجتامعي (مبا يف ذلك العنف الجنيس) التي
يتم ارتكابها أو التهديد بها بنوع من القوة (مثل العنف أو التهديدات أو اإلكراه
أو التالعب أو الخداع أو التوقعات الثقافية أو األسلحة أو الظروف االقتصادية)
واملوجهة ضد شخص بسبب أدوار أو تو ّقعات الجندر الخاصة به أو بها يف مجتمع
أو ثقافة .وإن الشخص الذي يتع ّرض للعنف القائم عىل الجندر ليس لديه خيار:
فهو/هي ال يستطيع أن يرفض أو ينظر يف خيارات أخرى دون عواقب اجتامعية أو
بدنية أو نفسية خطرية .وتتضمن هذه األشكال العنف الجنيس أو االعتداء الجنيس
أو التح ّرش الجنيس أو االستغالل الجنيس أو الزواج املبكر أو الزواج القرسي أو
التمييز يف الجندر أو الحرمان (من التعليم والطعام والحرية عىل سبيل املثال)
وختان اإلناث.
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*

تم أخذ التعريفات من مكتب األمم املتحدة للمستشارة الخاصة حول قضايا الجندر
) OSAGIوبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ) (UNDPواليونسكو من تقرير برنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ ) (UNDPبعنوان “مداخل رسيعة إىل متكني املرأة واملساواة يف الجندر يف مجموعات
الحوكمة الدميقراطية” نيويورك ،2007 ،واملسح الذي أجراه االتحاد الربملاين الدويل )(IPU
بعنوان “املساواة يف السياسة :مسح للنساء والرجال يف الربملانات” جنيف.2008 ،

**

لقد تم تعديل التعريف من مركز املعرفة االفرتايض إلنهاء العنف ضد النّساء والفتيات التابع
لهيئة األمم املتحدة للمرأة ،وقد ومتّت استشارته آلخر مرّة يف  19أيلول/سبتمرب .2012

(UN/

يدعم برنامج �شراكة اجلندر يف
االحتاد الربملاين الدويل اجلهود التي تبذلها
الربملانات ملراعاة اجلندر ،من خالل:
yyجمع معلومات مقارنة وأمثلة عىل املامرسات الجيدة؛
yyتطوير أدوات لتقييم مستوى مراعاة الربملانات للجندر (تتوفر حقيبة أدواة التقييم
الذايت عىل ))www.ipu.org/english/surveys.htm#gender-toolkit؛
yyتيسري إجراء متارين التقييم من خالل توفري خرباء ومعلومات وأدوات؛
متخصصة؛
yyإثراء خطط اإلصالح من خالل توفري مامرسات جيدة مقارنة وخربات
ّ
yyاملساعدة يف زيادة الوعي وبناء املعرفة حول برملانات تراعي الجندر من خالل
تنظيم ندوات وورش عمل إقليمية ووطنية؛
yyتوفري برامج بناء قدرات متخصصة حول مسائل الجندر ألعضاء الربملان وكوادر
الربملانات؛
yyدعم مجموعات النساء الربملانيات و/أو اللجان الدامئة التي تتعامل مع مسائل
الجندر من خالل تقوية قدراتها وأدواتها وطرائق عملها؛
yyتوفري نصائح وخربات ترشيعية يف صياغة ترشيعات و/أو لوائح داخلية تراعي
الجندر.

ألية طلبات أو ملزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بنا عىل:
postbox@ipu.org
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