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خطة العمل لربملانات تراعي اجلندر
�أقرتها بالإجماع الدورة  127للجمعية العمومية لالحتاد الربملاين الدويل )(IPU

(مدينة كويبك 26 ،ت�رشين الأول�/أكتوبر )2012
الدورة  127للجمعية العمومية لالحتاد الربملاين الدويل،
بعد �أن ُعرِ َ�ضت عليها ُخطة العمل لربملانات تراعي اجلند،
متخ�ضت عن عملية مكثفة من امل�شاورات مع �أع�ضاء االحتاد الربملاين الدويل،
ونظراً لأن الوثيقة قد ّ
و�إذ ت�ضع يف اعتبارها ب�أن الوثيقة الناجتة عن هذه العملية تقرتح حلو ًال ملمو�سة حلاالت ومواقف
تقدم جمموعة وا�سعة من اخليارات التي ت�ستجيب ملواقف
الدول ويف الوقت نف�سه ّ
ُم�شرتكة بني جميع ّ
فردية – على ال�صعيدين الوطني والإقليمي – و�أنها مت ّثل �أ�سا�س ًا م�شرتك ًا للنهو�ض بربملانات تراعي
اجلندر يف جميع الدول،
قرر تب ّني خطة العمل لربملانات تراعي اجلندر؛
1ـ تُ ّ

بقوة الأع�ضاء على لفت انتباه برملاناتهم وحكوماتهم �إىل خطة العمل هذه ،والعمل
2ـ وتُ ّ
�شجع ّ
على ن�رشها على �أو�سع نطاق ممكن وتنفيذها على امل�ستوى الوطني؛
ٍ
نطاق
3ـ وتَطلُب من الأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل �أن ي�ضمن تعميم هذه الوثيقة على �أو�سع
ممُ كن على امل�ستوى الدويل وتعزيز تنفيذها على امل�ستوى الوطني.

الإحتاد الربملاين الدويل
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الجزء

الديباجة والأهداف

1

الديباجة
م�ستمرين .وقد �شهد القرن الع�رشين واحداً من �أعظم
تقت�ضي الدميقراطية تقييم ًا و�إعادة تقييم
ّ
التغيريات يف الدميقراطية يف جميع �أنحاء العامل �أال وهو �شمول �أعداد متزايدة من ال ّن�ساء� ،سواء
ب�صفتهن ناخبات وع�ضوات يف الربملان.
ّ
يتجز أ� من الأجندة
ومبوازاة ذلك� ،أ�صبحت امل�ساواة يف اجلندر ومتكني املر�أة جزءاً ال ّ
الدولية يف جمايل ال�سيا�سة والتنمية ،ومت االعرتاف ب�أ ّنهما يقعان يف قلب التقدم نحو
الأهداف الإمنائية للألفية وحتقيق تلك الأهداف .وتعني امل�ساواة يف اجلندر ب�أن
بحقوق وم�س� ٍ
ٍ
وفر�ص كاملة ومت�ساوية .و ُتعترب
ؤوليات
ال ّن�ساء والرجال يتمتعون
ٍ
امل�ساواة يف اجلندر ومتكني املر�أة من حقوق الإن�سان التي تقت�ضي تعبرياً �سيا�سي ًا
اخلا�صة باملر�أة،
تعزز وحترتم وحتمي حقوق الإن�سان
وقانونياً .ويتعينّ على الدول �أن ّ
ّ
مبا يف ذلك امل�ساواة يف اجلندر.
تقدم نحو حتقيق هذه الأهداف اتخاذ �إجراء مبا�رش .ويف الوقت
ويتط ّلب �إحراز ّ
حمددة �أن ت�أخذ يف االعتبار ال�سياق الثقايف واالجتماعي
الذي قد ت�ضطر فيه �إجراءات ّ
التقدم يتط ّلب يف الأ�سا�س تغيرياً وا�سع
والديني الفردي للربملانات حول العامل ،ف�إن ّ
والت�صورات.
النطاق يف املواقف
ّ
وحتتل الربملانات و�ضع ًا جيداً ي�ؤهلها ب�أن تكون ن�صرية هدف امل�ساواة يف اجلندر.
فالغاية من الربملانات هي مر�آة املجتمع ،وبالتايل يجب عليها �أن تعك�س الديناميكية
املتغيرّ ة جلمهور الناخبني.
و�إن الربملان الذي ُيراعي اجلندر هو الربملان الذي ي�ستجيب الحتياجات واهتمامات
وم�صالح كل من الرجال وال ّن�ساء يف تركيبته وهياكله وعملياته و�أ�ساليبه وعمله.
وتعمل الربملانات التي تراعي اجلندر على �إزالة احلواجز التي تعيق امل�شاركة الكاملة
للن�ساء و َت�رضِب مثا ًال �إيجابي ًا �أو تكون مبثابة قُدوة للمجتمع عموماً .وت�ضمن هذه
بفعالية من �أجل تعزيز امل�ساواة يف اجلندر.
�ستخدم
الربملانات ب�أن عملياتها ومواردها ُت
َ
ّ
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الجزء

الديباجة والأهداف

1

و�إن الربملان الذي ُيراعي اجلندر هو الربملان الذي ال يوجد فيه عقبات – �سواء كانت
مو�ضوعية �أم هيكلية �أم ثقافية – تعرت�ض امل�شاركة الكاملة للمر�أة وامل�ساواة بني
جمرد مكان حيث ميكن للمر�أة �أن
�أع�ضائه من الذكور والإناث وكادره .فهو لي�س ّ
وي�رضب الربملان الذي
تعمل ،و�إمنا هو مكان ترغب املر�أة يف �أن تعمل وت�ساهم فيه.
ُ
ُيراعي اجلندر مثا ًال ُيحتذى من خالل تعزيز امل�ساواة يف اجلندر ومتكني املر�أة يف
املجتمع على ال�صعيدين الوطني والدويل.
يلبي ويعك�س
وبالتايل ،ف�إن الربملان الذي ُيراعي اجلندر هو برملان حديث؛ برملان ّ
مطالب امل�ساواة للمجتمع احلديث .ويف نهاية املطاف ،هو برملان �أكرث كفاءة وفعالية
و�رشعية.

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

الإحتاد الربملاين الدويل

9

الأهداف
وتقدم طيف ًا
مت ت�صميم خطة العمل لتدعم الربملانات يف جهودها لت�صبح �أكرث مراعاة للجندرّ .
بغ�ض
وا�سع ًا من الإ�سرتاتيجيات يف �سبعة من جماالت العمل التي ميكن جلميع الربملانات �أن تن ّفذها ّ
ال ّنظر عن عدد �أع�ضائها من الإناث.
وهذه دعوة للربملانات لتعترب ّ
خطة العمل هذه ُملك ًا لها وتن ّفذ بع�ض  -بل  -جميع
�إ�سرتاتيجيات اخلطة على امل�ستوى الوطني من خالل و�ضع �أهداف ملمو�سة ومواعيد
مدعوة لتقوم على نحوٍ منتظم
نهائية تتنا�سب و�سياقها الوطني .كما �أن الربملانات
ّ
التقدم الذي حترزه نحو هدف مراعاة اجلندر.
مبراقبة وتقييم مدى ّ
وي�ستجيب الربملان الذي ُيراعي اجلندر الحتياجات وم�صالح الرجال وال ّن�ساء
العاملني �ضمن هياكله وعملياته و�أ�ساليبه وعمله.

تب ّني خطة العمل من قبل الدورة  127للجمعية العمومية.
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الجزء

الديباجة والأهداف

1

الربملان الذي ُيراعي اجلندر هو الربملان الذي:
1ـ 1يعزز ويحقق امل�ساواة يف �أعداد ال ّن�ساء والرجال يف جميع هيئاته وهياكله
الداخلية.
2ـ 2ي�ضع �إطار �سيا�سة للم�ساواة يف اجلندر يتنا�سب مع �سياقه الربملاين الوطني.
3ـ 3يدمج امل�ساواة يف اجلندر يف جميع �أعماله.
وتعزز امل�ساواة يف اجلندر وت�ستجيب
يعزز ثقافة داخلية حترتم حقوق املر�أة ّ
4ـ ّ 4
الحتياجات وواقع �أع�ضاء الربملان – رجال ون�ساء – لتحقيق توازن بني العمل
وامل�س�ؤوليات الأ�رسية.
يقدمها �أع�ضا�ؤه الذكور الذين ي�سعون �إىل
يقر ويبني على امل�ساهمات التي ّ
5ـ ّ 5
حتقيق امل�ساواة يف اجلندر وينا�رصون هذا احلق.
ي�شجع الأحزاب ال�سيا�سية على القيام بدور ِ
مبادر وا�ستباقي يف تعزيز وحتقيق
6ـ ّ 6
امل�ساواة يف اجلندر.
وي�شجع
يزود كادره الربملاين بقدرات وموارد لتعزيز امل�ساواة يف اجلندر،
ّ
7ـ ّ 7
ب�شكل ِ
عليهن يف منا�صب ُعليا ،وي�ضمن
ن�شط على تعيني ال ّن�ساء واال�ستبقاء
ٍ
ّ
�إدماج امل�ساواة يف اجلندر يف جميع �أعمال الإدارة الربملانية.

الإحتاد الربملاين الدويل
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الجزء

جماالت العمل الرئي�سية للخطة

2

جمال العمل الأول:
زيادة عدد ال ّن�ساء يف الربملان وحتقيق امل�ساواة يف امل�شاركة
ميكن للم�ساواة يف امل�شاركة �أن تكون حافزاً لتنفيذ تغيرّ ات ُتراعي اجلندر ونتيجة مهمة لتغيرّ ات
ناجحة تراعي اجلندر.

الو�صول �إىل الربملان

يف حني �أن متثيل املر�أة يف الربملان قد �شهد زيادة بطيئة منذ منت�صف القرن الع�رشين،
�إال �أنه ما يزال ال يتما�شى مع التمثيل الأو�سع للمر�أة يف املجتمع.
ومن �ش�أن زيادة فر�ص الو�صول �إىل الربملان من خالل التغريات التي تراعي اجلندر
�أن ت�ساعد على زيادة عدد الع�ضوات ،الأمر الذي ميكن �أن َيدفع بدوره نحو ٍ
تنفيذ
�إ�ضايف ملبادئ امل�ساواة يف اجلندر.

ومن �أجل معاجلة هذا اخللل يف التوازن ،يتعينّ على الربملانات تنفيذ واحد �أو �أكرث
من التدابري التالية:

تدابري خا�صة ل�ضمان اختيار
}}مت�شي ًا مع �سياقها الوطني ،ميكن للربملانات �أن تتب ّنى
َ
�أعداد �أكرب من ال ّن�ساء من قبل الأحزاب للرت�شح للمقاعد “التي ي�سهل ك�سبها
والفوز فيها” ،واقرتاح تعديالت على قوانني االنتخاب والد�ساتري الوطنية التي
تن�ص على تخ�صي�ص مقاعد.
تدابري قانونية
املر�شحات وع�ضوات الربملان وتب ّني
}}�إدانة �أعمال العنف �ضد
ّ
َ
وعملية ملنع وقوع مثل هذه الأعمال ومعاقبتها.
}}�إجراء حمالت توعية حول �أهمية متثيل املر�أة يف الربملان.

بهن
}}دعم برامج الإر�شاد والتوجيه وترويج ع�ضوات الربملان كنماذج ُيحتذى ّ
من خالل �أدوات االت�صال اخلا�صة بالربملان ويف و�سائل الإعالم.
}}تي�سري الت�شارك يف اخلربات واملمار�سات ال ُف�ضلى بني �أع�ضاء الربملان من خالل
ٍ
بجوالت درا�سية �إىل برملانات �أخرى يف املنطقة والعامل.
القيام
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الجزء

جماالت العمل الرئي�سية للخطة

2

حتقيق امل�ساواة يف املنا�صب والأدوار
يف حني �أن عدد ال ّن�ساء يف الربملان هو �أمر مهم� ،إال � ّأن وجود ن�ساء يف منا�صب قيادية
يف الربملان هو بنف�س القدر من الأهمية.
منا�صب قيادية
وميكن النهو�ض مببد�أ الربملانات التي ُتراعي اجلندر �إذا احت ّلت ال ّن�ساء
َ
ب�صفتهن ع�ضوات يف الربملان وع�ضوات رئي�سيات يف كادر الربملان ،حيث �ستكون
ّ
ال ّن�ساء يف منا�صب ّ
متكنهن من الت�أثري على اجتاهات ال�سيا�سات وتغيري الإجراءات
ويقدمن منظوراً
واملمار�سات الربملانية و�ستكون ال ّن�ساء مبثابة قُدوة للن�ساء الأخريات ّ
خمتلف ًا يف النقا�شات.
ولتح�سني مكانة املر�أة القيادية وحتقيق قدرٍ �أكرب من امل�ساواة يف اجلندر يف املنا�صب
القيادية ،يتعينّ على الربملانات تنفيذ واحد �أو �أكرث من التدابري التالية:
}}اعتماد تدابري تنطوي على متييز �إيجابي وتعديل الأنظمة الداخلية وذلك لإعطاء
الأف�ضلية للن�ساء على الرجال يف املنا�صب الربملانية (مبا يف ذلك رئا�سة اللجان
ومنا�صب قيادية يف املكتب �أو املجل�س) يف حال ت�ساوي امل�ؤهالت �أو تنا�سبها
مع متثيلهن يف الربملان.
}}تدوير املنا�صب القيادية الربملانية بني الرجال وال ّن�ساء على مدى فرتة من الزمن.
}}طرح مبد�أ القيادة املزدوجة للهياكل الربملانية ،حيثما �أمكن ،من خالل تعيني
رجل وامر�أة.
}}ت�شجيع التوزيع الن�سبي والعادل لع�ضوات الربملان على جميع اللجان ،ال �أن يقت�رص
متثيل املر�أة على اللجان اخلا�صة باملر�أة والطفل واجلندر والأ�رسة وال�صحة والتعليم.
}}وت�شجيع الأ�شخا�ص الذين يحتلون منا�صب قيادية على تو�سيع املعايري املُ
�ستخدمة
َ
يف تقييم مدى �صلة خربة املر�أة والرجل قبل دخولهم ُمعترَ َ ك ال�سيا�سة.

الإحتاد الربملاين الدويل
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جمال العمل الثاين:
تقوية ت�شريعات و�سيا�سات امل�ساواة يف اجلندر
ميكن للربملانات �أن تكون �أكرث مراعاة للجندر من خالل تنفيذ ت�رشيعات و�سيا�سات تدعم مبادئ
امل�ساواة يف اجلندر .وميكن لطرح ت�رشيع للم�ساواة يف اجلندر و�إدماج اجلندر �أن يكون مبثابة حم ّفز
ّفعال للتغيري االجتماعي والثقايف يف املواقف جتاه امل�ساواة يف اجلندر.
وميكن للربملانات كذلك �أن تكون مبثابة قدوة للمجتمع عن طريق ن�رصة امل�ساواة يف اجلندر من
خالل تنفيذ �سيا�سات �إ�سرتاتيجية تراعي اجلندر وخطط عمل و�سيا�سات ت�شغيلية و�سيا�سات داعمة.

ت�شريعات وطنية
بهدف تعزيز التغيري يف املواقف االجتماعية والثقافية جتاه امل�ساواة يف اجلندر ،يتعينّ
على الربملانات �أن تقوم مبا يلي:
�سن
�سن قوانني ّ
تعزز وحتمي امل�ساواة يف اجلندر؛ و�أما يف احلاالت التي مت فيها ّ
}} ّ
قوانني امل�ساواة يف اجلندر ،ولكن تلك القوانني �أ�صبحت قدمية �أو يف حال ّمت
�س ّنها قبل �أكرث من � 10سنوات ،يتعينّ على الربملانات �أن تراجع هذه الت�رشيعات
لتت�ضمن �أطر �إدماج اجلندر و�آليات لر�صد وتعزيز التنفيذ.
ّ

وبهدف �ضمان تفوي�ض ت�رشيعي لإدماج اجلندر ،يتعينّ على الربملانات �أن تقوم مبا
يلي:

�سن قانون و�/أو �آليات تقت�ضي مراجعة جميع �سيا�سات وت�رشيعات
}}النظر يف ّ
احلكومة وتقييمها �إزاء �أثرها على اجلندر وامتثالها بالتزامات الدولة مبوجب
االتفاقيات الدولية ذات ال�صلة ،مبا يف ذلك اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال
التمييز �ضد املر�أة ) ،(CEDAWوالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،والعهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية
واالجتماعية.
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مجموعة العمل حول “إدماج الجندر يف جميع أعامل الربملان” ،جلسة خاصة حول برملانات تراعي الجندر
(مدينة كويبك 25 ،ترشين األول/أكتوبر .)2012

ال�سيا�سات الإ�سرتاتيجية وخطط عمل الربملان
من �أجل �أن ت�ضطلع بدور قيادي وتكون مبثابة قدوة لن�رصة امل�ساواة يف اجلندر يف
املجتمع ،يتعينّ على الربملانات �أن تقوم مبا يلي:

}}و�ضع �سيا�سة للم�ساواة يف اجلندر تن�ص على ما يلي:
امل�سوغ والتوجه الإ�سرتاتيجي لتنفيذ ال ّتدابري الواردة يف خطة العمل هذه.
ّ ee
�eeأعمال ملمو�سة �سيتخذها الربملان لتناول م�س�ألة امل�ساواة يف اجلندر �ضمن
�إطار زمني حمدد.
التقدم املراقَب بانتظام من خالل �آلية رقابة برملانية منا�سبة.
eeم�ؤ�رشات لقيا�س مدى ّ
التقدم
}}الت�أكد من �أن موازنة الربملان تراعي اجلندر ،ومن وجود تدابري م�ساءلة لر�صد ّ
حرز.
املُ َ
الإحتاد الربملاين الدويل
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تحول يف الربملانات لتحقيق املساواة يف الجندر” ،جلسة خاصة ترأسها
فتح باب النقاش حول “إحداث ّ
رئيسة ورئيس برملانني حول برملانات تراعي الجندر (مدينة كويبك 23 ،ترشين األول/أكتوبر .)2012
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ال�سيا�سات الت�شغيلية وال ّداعمة للربملان
}}و�ضع �سيا�سات للإعالم والتوا�صل
ل�ضمان وجود فهم جيد لأهمية تعزيز امل�ساواة يف اجلندر ومنح هذه امل�س�ألة �أكرب
قدر من الو�ضوح ،يتعينّ على الربملانات �أن تقوم مبا يلي:

حتدد اجلمهور امل�ستهدف والر�سائل الرئي�سية
وا�صل ّ
eeو�ضع �إ�سرتاتيجية َت ُ
والطرق والأطر الزمنية.
ومرجات امل�ساواة يف اجلندر اخلا�صة بها يف و�سائل
eeعر�ض ون�رش �أن�شطة خُ
الإعالم �أو من خالل قنوات التوا�صل اخلا�صة بالربملان ،مبا يف ذلك موقعه
الإلكرتوين.

التحر�ش ومناه�ضة التمييز
}}و�ضع �سيا�سات ملكافحة
ّ

ل�ضمان �أن جميع �أع�ضاء الربملان وكادره يعملون يف بيئة خالية من جميع �أ�شكال
التحر�ش اجلن�سي ،يتعينّ على الربملانات �أن تقوم
والتحر�ش ،مبا يف ذلك
التمييز
ّ
ّ
مبا يلي:
مدونة لقواعد ال�سلوك تقت�ضي من جميع �أع�ضاء الربملان �أن يكونوا
�eeصياغة ّ
حمرتمني ومهذّ بني ،وتعا ِقب �أية لغة �أو �سلوك فيه �إيحاءات جن�سية.
eeو�ضع وتنفيذ �سيا�سات ملناه�ضة التمييز ومكافحة التحر�ش مت�شي ًا مع
الت�رشيعات الوطنية ال�سارية على جميع �أع�ضاء الربملان وكادره مبا يف ذلك
ت�أ�سي�س هيئة م�ستقلة ال�ستقبال ال�شكاوى ومعاجلتها.
eeالت�أكد من �أن اللغة امل�ستخدمة يف جميع الوثائق الر�سمية ،مبا يف ذلك الأوامر
واللوائح الداخلية ،تراعي اجلندر (على �سبيل املثال ،ا�ستخدام ال�ضمري
املنا�سب للإ�شارة �إىل الأع�ضاء تذكرياً وت�أنيثاً ،وا�ستخدام عبارة “رئي�سة
اللجنة” ولي�س “رئي�س اللجنة” �إذا كان ال�شخ�ص الذي ير�أ�س اللجنة امر�أة).

الإحتاد الربملاين الدويل
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جمال العمل الثالث:
�إدماج امل�ساواة يف اجلندر يف جميع �أعمال الربملان
ال ميكن معاجلة حاالت عدم امل�ساواة يف اجلندر ب�شكل فاعل �إال �إذا مت ت�صميم ال�سيا�سات يف
جميع املجاالت على نحو يتناول االهتمامات واالحتياجات واملعوقات املحددة لكل من املر�أة
والرجل ويف الوقت نف�سه َيبني على القدرات وامل�ساهمات اخلا�صة بكل منهما.
ويعتبرَ �إدماج اعتبارات اجلندر يف عمل الربملان تغيرّ اً فعا ًال ُيراعي اجلندر حيث �أن �إدماج اجلندر هو
ُ
عملية تعرتف بالفوارق االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والقانونية القائمة بني ال ّن�ساء والرجال.

االلتزام ب�إدماج النوع االجتماعي
يتعني على الربملانات �أن ُتظهر التزامها ب�إدماج اجلندر من خالل عر�ض وخلق فر�ص
لدمج ُبعد اجلندر يف جميع جماالت عملها .ويف هذا ال�صدد ،يتعينّ على الربملانات
�أن تقوم مبا يلي:
}}تعزيز النقا�شات ب�ش�أن الت�رشيعات واملوازنات ،مبا يف ذلك الآثار الناجمة عن
م�شاريع القوانني وتخ�صي�ص النفقات على ال ّن�ساء والرجال والبنات والأوالد
(على �سبيل املثال ،تخ�صي�ص الوقت �أو عقد جل�سة خا�صة ملناق�شة املخ�ص�صات
والنفقات لتحقيق امل�ساواة يف اجلندر يف املوازنة).
}}و�ضع مبادئ توجيهية �أو حزمة �أدوات وا�ضحة وقائمة على اجلندر لتقييم
الت�رشيعات (على �سبيل املثال ،و�ضع قائمة حت ّقق على �أ�سا�س اجلندر جلميع
الت�رشيعات ،مبا يف ذلك املوازنة).
}}تخ�صي�ص وقت يف ترتيب الأعمال لإجراء نقا�شات خا�صة حول امل�ساواة يف
اجلندر �أو ا�ستجواب الوزراء حول مو�ضوع اجلندر حتديداً ،وينبغي ت�شجيع
ال ّن�ساء والرجال على امل�شاركة يف هذه النقا�شات.
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}}الت�أكد من �أن اللجان التي حت ّقق يف م�سائل امل�ساواة يف اجلندر لديها الوقت
متمر�س يف اجلندر) لتلبية تفوي�ضها ،و�أن
واملوارد الكافية (مبا يف ذلك كادر
ّ
تتوفر لديها الفر�صة لرتفع تقريراً �إىل اجلل�سة العامة حول عملها وتو�صياتها
بالإ�ضافة �إىل نف�س ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات التي تتم ّتع بها �أي جلنة برملانية
�أخرى (ك�أن تطلب تقدمي �أدلة خطية واال�ستماع �إىل ال�شهود والوزراء ورفع
تقارير حول النتائج والتو�صيات).
}}�ضمان وجود �آلية ر�سمية بحيث ت�ستطيع من خاللها الهيئة املك ّلفة ب�إدماج
اجلندر – �سواء كانت كتلة ن�ساء غري ر�سمية �أو جلنة برملانية خمت�صة – �أن ترفع
تقريرها حول درا�ساتها للت�رشيعات ومتحي�صها �إىل اجلهات ال�سيا�سية الرئي�سية
يف الربملان .ويف احلاالت التي ال يتم فيها تقدمي تقارير ،ينبغي بيان الأ�سباب
وراء ذلك.

ت�أ�سي�س هياكل و�آليات لإدماج اجلندر
يت�ضمن �إدماج اجلندر ،جزئياً ،الأن�شطة التالية :احل�صول على بيانات م�ص ّنفة ح�سب
اجلندر ومعلومات نوعية حول و�ضع الرجال وال ّن�ساء؛ و�إجراء حتليل للجندر ي�س ّلط
ال�ضوء على الفوارق بني ال ّن�ساء والرجال والبنات والأوالد من حيث توزيع املوارد
واملعوقات وال�سلطة اخلا�صة بهم يف �سياق معينّ ؛ وو�ضع �آليات ر�صد
والفر�ص
ّ
وتقييم تراعي اجلندر ،مبا يف ذلك و�ضع م�ؤ�شرّ ات لقيا�س مدى الوفاء ب�أهداف
امل�ساواة يف اجلندر ومدى حتقيق تغيرّ ات يف عالقات اجلندر.
ويتعينّ على الربملانات �أن تعتمد واحدة �أو �أكرث من ال ّآليات التالية التي ُتعتبرَ الأن�سب
ل�سياقها:
}}جلنة برملانية خمت�صة معنية بامل�ساواة يف اجلندر مك ّلفة مبراجعة �سيا�سات وت�رشيعات
وموازنات احلكومة من منظور اجلندر ،حيث ي�ستطيع �أع�ضاء اللجنة ا�ستجواب
طيف وا�سع من املجموعات والأفراد ،مبا يف ذلك الوكاالت والهيئات العامة
والأكادمييني واملنظمات وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ،والتما�س �آرائهم يف الربامج
الإحتاد الربملاين الدويل
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تراعي الجندر (مدينة كويبك 25 ،ترشين األول/أكتوبر .)2012
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والأن�شطة احلكومية الفعالة ،وحيث ميكن �أي�ض ًا بناء �أوا�رص قوية بني اللجنة
والأجهزة الوطنية للمر�أة ومنظمات املجتمع املدين ومعاهد البحوث واجلامعات.
}}�إدماج اجلندر يف جميع اللجان الربملانية ،بحيث يكون جميع �أع�ضاء اللجان
بالت�صدي مل�ضامني اجلندر الناجتة عن ال�سيا�سات
مفو�ضني
– رجا ًال
ّ
ً
ون�ساء – ّ
وامل�سائل الت�رشيعية و�ش�ؤون املوازنة التي ينظرون فيها ح�سب االقت�ضاء ،وذلك
بدعم من الكادر البحثي املتخ�ص�ص يف �ش�ؤون اجلندر يف الربملان.
ٍ
}}جمموعة الن�ساء الربملانيات ذات ا�ستحقاق خا�ص مب�سائل امل�ساواة يف اجلندر،
تت�ألف من ال ّن�ساء (والرجال ،يف حال وجود رغبة يف ذلك) اللواتي يعملن
على و�ضع �أجندة م ّتفق عليها .وتعتمد املجموعة الفعالة على عالقات قوية مع
الأجهزة الوطنية للمر�أة ومنظمات املجتمع املدين ومعاهد البحوث واجلامعات.
}}جمموعة مرجعية (ا�ست�شارية) لرئي�س الربملان حول امل�ساواة يف اجلندر م�ؤ ّلفة من
�أع�ضاء الربملان من الذكور والإناث من خمتلف �ألوان الطيف ال�سيا�سي ،وترفع
توجه و�أجندة امل�ساواة يف اجلندر
تقاريرها مبا�رشة �إىل رئي�س الربملان
ّ
وحتدد ّ
اخلا�صة بالربملان.
}}وحدات بحوث تقنية حول امل�ساواة يف اجلندر �أو كادر املكتبة/البحث ذوو اخلربة
يف اجلندر ممن ي�ستطيعون الو�صول �إىل معلومات وكتب وحوا�سيب وقواعد
حمدثة على الإنرتنت وممن ي�ستطيعون امل�ساعدة يف التحليالت القائمة
بيانات ّ
على اجلندر.

الإحتاد الربملاين الدويل
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جمال العمل الرابع:
�إن�شاء �أو حت�سني بُنية حتتية وثقافة برملانية تراعي اجلندر
بالتم�سك
ُي�شبه الربملان �أي مكان عمل �آخر ،وبناء عليه ،ينبغي �أن يكون مبثابة منوذج للمجتمع
ّ
ال�صديقة للأ�رسة ،وتنفيذ �سيا�سات
والبنية
التحتية ّ
مببادئ مراعاة اجلندر من خالل توفري ال�سيا�سات ُ
ّ
والتحر�ش ،و�سيا�سات حول التوزيع العادل للموارد واملرافق الربملانية.
متعلقة مبنع التمييز
ّ

تي�سري حتقيق التوازن بني العمل والأ�سرة
التحتية تعك�س واقع العمل والأ�رسة
وبنيته
من �أجل �ضمان �أن �سيا�سات مكان العمل ُ
ّ
املعا�رص الذي يواجه �أع�ضاء الربملان من الذكور والإناث ،واعرتاف ًا بحقيقة �أن ال ّن�ساء
يف خمتلف �أنحاء العامل ما يزلن يق�ضني وقت ًا غري متكافئ يف منح الرعاية ،يتعينّ على
الربملانات �أن تقوم مبا يلي:
}}�إعادة ترتيب �ساعات اجلل�سات (على �سبيل املثال ب�ضغط �أ�سابيع اجلل�سات،
وو�ضع جداول زمنية تبد�أ مبكراً ،وجتنب الت�صويت يف وقت مت�أخر ،ومواءمة
�أوقات اجلل�سات مع التقومي املدر�سي) ليتمكن �أع�ضاء الربملان من العودة �إىل
دوائرهم االنتخابية وق�ضاء مزيد من الوقت مع �أ�رسهم.
}}تخ�صي�ص مكان يف مبنى الربملان لإن�شاء مركز لرعاية الطفل وغرفة للأ�رسة
بحيث يكون �أع�ضاء الربملان قريبني من �أطفالهم خالل فرتة انعقاد الربملان.
ون�ساء – ب�إجازة �أبوة�/أمومة عند والدة
}}�ضمان مت ّتع �أع�ضاء الربملان – رجا ًال
ً
�أطفالهم.
}}النظر يف بدائل يف احلاالت التي ال ميكن فيها �أخذ �إجازة �أبوة�/أمومة طويلة
للتغيب عن �أحد �أيام اجلل�سات،
الأجل ،مثل قبول هذه الإجازة ك�سبب م�رشوع ّ
بالإ�ضافة �إىل “املهام الر�سمية”.
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}}�إعطاء ع�ضوات الربملان اللواتي ما زلن ير�ضعن �أطفالهن ر�ضاعة طبيعية الفر�صة
ال�ستخدام طريقة الت�صويت بالوكالة �أو الت�صويت باالقرتان/املبادلة بحيث ال
ي�ضطررن حل�ضور اجلل�سة.

تعزيز ثقافة عمل خالية من التمييز والتح ّر�ش
والتحر�ش ،يتعني على الربملانات
ل�ضمان مكان عمل �آمن وحمرتم وخايل من التمييز
ّ
�أن تقوم مبا يلي:
}}�إجراء حتليل قائم على اجلندر للطقو�س الربملانية وقواعد اللبا�س/الهندام و�أ�شكال
املخاطبة واللغة واالتفاقات والقواعد امل�ستخدمة ب�شكل �شائع.
}}عقد ندوات تدريبية لزيادة الوعي بق�ضايا اجلندر جلميع �أع�ضاء الربملان و�ضمان
ب�أن التدريب التعريفي الذي ُيجرى للأع�ضاء اجلدد ُيراعي اجلندر .وميكن لهذا
�أن ي�أخذ �شكل تقدمي التوجيه والإر�شاد لع�ضوات الربملان اجلديدات �أو ربط
ال ّن�ساء ب�أع�ضاء برملان من ذوي اخلربة (�سواء كانوا رجا ًال �أو ن�ساء) �أو تقدمي
التكيف يف البيئة
عرو�ض من قبل ع�ضوات الربملان القُدامى حول �إ�سرتاتيجيات
ّ
الربملانية.

توفري موارد ومرافق عادلة
ل�ضمان �أن مرافق الربملان تنا�سب احتياجات الرجال وال ّن�ساء و�أن املوارد مو ّزعة
بال ّت�ساوي ،يتعينّ على الربملانات �أن تقوم مبا يلي:
}}�إجراء تقييم جندري للمرافق املتوفرة جلميع �أع�ضاء الربملان.
الب َدالت وا�ستحقاقات ال�سفر لغايات برملانية �إىل �أع�ضاء الربملان
}}�ضمان توفري َ
ب�إن�صاف و�شفافية و�ضمان حتقيق توازن جندري يف الوفود الربملانية ،حيثما
�أمكن.
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جمال العمل اخلام�س:
�ضمان ت�شارك جميع �أع�ضاء الربملان
يف م�س�ؤولية امل�ساواة يف اجلندر – رجاال ً ون�سا ًء
التو�صل �إىل برملان ُيراعي اجلندر ،ا�ستناداً �إىل الهدف الأ�سمى لتحقيق امل�ساواة يف اجلندر
لن يتم
ّ
يف جميع هياكله و�أ�ساليبه وعمله ،دون دعم وم�شاركة �أع�ضاء الربملان من الرجال .حيث �أدت
القيم االجتماعية املتغيرّ ة وزيادة الوعي يف اجلندر بني الرجال �إىل عقد �رشاكات �أقوى بني الرجال
وال ّن�ساء حول مو�ضوع امل�ساواة يف اجلندر.
ويتعينّ على الربملانات �أن تعتمد �إ�سرتاتيجيات تعزز عقد هذه ال�رشاكات ،مبا يف ذلك من خالل:
}}تعزيز امل�شاركة يف رعاية الت�رشيعات املتعلقة بامل�ساواة يف اجلندر من قبل �أع�ضاء
الربملان من الرجال والن�ساء.
نائبي رئي�س للجنة
}}تعيني ع�ضو وع�ضوة برملان مبن�صب َ
رئي�سني م�شاركَ ني و�/أو َ
امل�ساواة يف اجلندر.
}}�إن�شاء جلنة حتقيق يف ق�ضايا �سيا�سات اجلندر التي تهم الرجال.
}}ت�شجيع �شمول الرجال يف الفعاليات واملنا�سبات الربملانية املتعلقة باالعرتاف
بالق�ضايا املتعلقة باجلندر ،مثل يوم املر�أة العاملي واليوم العاملي للق�ضاء على العنف
�ضد املر�أة.
}}�ضمان توازن اجلندر يف اجلوالت الدرا�سية ويف الوفود الدولية حول امل�ساواة
يف اجلندر �أو �إدماج اجلندر.
}}تقدمي برامج تدريب تراعي اجلندر لأع�ضاء الربملان من الرجال.
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جمال العمل ال�ساد�س:
ت�شجيع الأحزاب ال�سيا�سية
لتكون ن�صرية امل�ساواة يف اجلندر
عادة ما تكون الأحزاب ال�سيا�سية هي ال�شكل ال�سائد للتنظيم ال�سيا�سي والآلية التي يقوم من
خاللها الرجال وال ّن�ساء مبتابعة تنفيذ �أجندة ت�رشيعية فيما يتعلق بتحقيق امل�ساواة يف اجلندر.
ت�شجع الأحزاب ال�سيا�سية على اعتماد التدابري التالية التي تراعي اجلندر:
يتعينّ على الربملانات �أن ّ

زيادة عدد ال ّن�ساء يف �صفوفها من خالل:
}}التفكري يف تدابري خا�صة م�ؤقتة لتعزيز دخول املر�أة �إىل الربملان واال�ستبقاء عليها
يف الربملان.
}}ترقية الرجال وال ّن�ساء على قدم امل�ساواة لتوليّ جميع املنا�صب القيادية يف هيئاتها
التنفيذية.
}}�إقرار خطط التدريب والتوجيه التي تزاوج ما بني �أع�ضاء الربملان املنتخبني مع
الرت�شح لالنتخابات ،مبا يف ذلك عقد دورات
ال ّن�ساء امل�ؤهالت املهتمات يف
ّ
حول اجلوانب املختلفة للحمالت االنتخابية والتدريب يف العالقات الإعالمية.
}}�إن�شاء �شبكات دعم للمر�شحات يف االنتخابات وللن�ساء املنتخبات بهدف
حت�سني معدالت اال�ستقطاب واال�ستبقاء.

و�ضع ترتيبات اجتماعات وممار�سات عمل تراعي اجلندر من خالل:
}}حتديد مواعيد اجتماعات ال تتوافق مع امل�س�ؤوليات الأ�رسية الأخرى.
}}احرتام الفرتة املتوقعة لالجتماعات بحيث يتمكن الأع�ضاء من الوفاء بااللتزامات
الأ�رسية الأخرى.
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و�ضع �آليات لإدماج اجلندر من خالل:
}}و�ضع خطة �شاملة للم�ساواة يف اجلندر ب�إ�سرتاتيجيات وا�ضحة لإدماج اجلندر
وجلان حزبية خمت�صة للإ�رشاف على تنفيذ تلك الإ�سرتاتيجيات ور�صدها
وتقييمها.
}}ت�شجيع الأحزاب ال�سيا�سية على ا�ستخدام لغة تراعي اجلندر يف وثائقها.

التوزيع العادل ملنا�صب اللجان الربملانية
بني الرجال وال ّن�ساء من خالل:
}}ت�شجيع الأحزاب على تب ّني �أ�سلوب �شفاف يف تعيني �أع�ضاء اللجان وتعيينهم
يف منا�صب قيادية يف تلك اللجان بطريقة توفّق على نحو �أف�ضل بني القدرات
املتنوعة للأع�ضاء وخربتهم يف العمل وتف�ضيالتهم فيما يتعلق مبهام اللجان.
تف�ضل ال ّن�ساء على الرجال يف حال ت�ساوي
وت�ستطيع الأحزاب �أي� ًضا �أن ّ
م�ؤهالتهم.
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جمال العمل ال�سابع:
تعزيز مراعاة اجلندر وامل�ساواة يف اجلندر بني كادر الربملان
ُتعترب الربملانات التي تراعي اجلندر ن�صرية امل�ساواة يف اجلندر ،لي�س لأع�ضائها فح�سب ،و�إمنا
للكوادر العديدة التي تدعمهم .ويتعينّ على الإدارات الربملانية �أن تراجع ثقافة مكان العمل
وبنيته التحتية ،و�أن تعمل ل�ضمان قدرة جميع �أفراد الكادر على دعم الربملان يف
اخلا�ص بها ُ
حتقيق �أهداف امل�ساواة يف اجلندر اخلا�صة به .ويف هذا ال�صدد ،يتعينّ على الربملانات و�إداراتها
�أن تقوم مبا يلي:
التحر�ش تنطبق على جميع
}}و�ضع وتنفيذ �سيا�سات ملناه�ضة التمييز ومكافحة
ّ
�أفراد كادر الربملان ،مبا يف ذلك ت�أ�سي�س هيئة م�ستقلة ال�ستقبال ال�شكاوى
ومعاجلتها.
}}تقييم عدد ال ّن�ساء و�أقدميتهن يف الإدارة الربملانية.
}}�إن�شاء جلنة �أو تكليف جلنة قائمة مبهمة درا�سة التنفيذ املحتمل ل�سيا�سات ال ّتمييز
أف�ضلية للن�ساء على الرجال يف �شغل املنا�صب الربملانية يف
الإيجابي التي متنح ال ّ
حال ت�ساوي امل�ؤهالت وحيث ال يوجد متثيل ٍ
كاف للن�ساء يف م�ستويات القيادة.
تدريبية يف جمال التوعية حول اجلندر جلميع �أفراد كادر الربملان
}}توفري ندوات
ّ
ل�رشح مبادئ امل�ساواة يف اجلندر وملاذا ُيعترب الربملان الذي ُيراعي اجلندر يف
م�صلحة اجلميع.
}}بناء قدرات كادر الربملان لإجراء حتليالت قائمة على اجلندر للت�رشيعات
واملوازنات وال�سيا�سات.
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�إطالق وتنفيذ الإ�صالح الذي ُيراعي اجلندر يف الربملان
مراعاة اجلندر هو هدف يجب �أن تبذل جميع الربملانات قُ�صارى جهدها لتحقيقه .ولتحقيق هذا
ت�صمم عملية تتنا�سب مع �أو�ضاعها الوطنية ويجب �أن تت�ضمن
الهدف ،يتعينّ على الربملانات �أن ّ
العنا�رص الأ�سا�سية التالية:

التقييم
يتعينّ على الربملانات املهتمة يف تقييم م�ستوى مراعاة اجلندر فيها �أن تقوم مبا يلي:
}}ا�ستخدام حقيبة �أدوات التقييم الذاتي ملراعاة اجلندر اخلا�صة باالحتاد الربملاين
الدويل .ولي�ست الغاية من التقييم الذاتي ت�صنيف الربملانات و�إمنا م�ساعدة
ومواطن �ضعفها �إزاء املمار�سات ال ُف�ضلى
الربملانات على حتديد نقاط قوتها َ
الدولية .وتوفّر حقيبة الأدوات �إطاراً للنقا�ش بني �أع�ضاء الربملان .وتقت�ضي هذه
الطريقة �إجابة �أ�سئلة حول الطريقة التي يتم فيها �إدراج امل�ساواة يف اجلندر يف
ثقافة الربملان وعمله.
}}ا�ستخدام هياكلها الداخلية لتقييم م�ستوى مراعاة اجلندر يف الربملانات ،مثل
جلنة التدقيق �أو غريها من جلان مراجعة الأعمال .ويف هذه احلالة ،ميكن دعوة
الوطنية للمر�أة
معنية خارجية مثل جمموعات املجتمع املدين والأجهزة
ّ
جهات ّ
ومعاهد البحوث لتت�شارك يف �آرائها حول حالة مراعاة اجلندر مع اللجنة ورفع
َ
تو�صيات من �أجل التغيري .ثم تقوم اللجنة بتقدمي ا�ستنتاجاتها وتو�صياتها �إىل
اجلل�سة العامة �أو قيادة الربملان لغاية املناق�شة واتخاذ مزيد من الإجراءات.
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التّنفيذ
بغ�ض النظر عن الطريقة املُ�ستخدمة ،من الأهمية مبكان �أن تنظر الربملانات يف �أهمية
ّ
تعزز فيها هذا الهدف لي�س جلمهور ناخبيها فقط،
امل�ساواة يف اجلندر والطريقة التي ّ
و�إمنا لأع�ضائها �أي�ضاً.
وتكمن اخلطوة الأوىل يف �إجراء جرد ،وبعدها ت�ستطيع الربملانات �أن ت�ضع وتنفذ
خارطة طريقة للإ�صالح تت�ضمن �أهداف ًا و�إجراءات ومواعيد نهائية ملمو�سة تتنا�سب
مع �سياقها الوطني .ولهذا فهي حتتاج �إىل ت�أمني موارد.

ال ّر�صد
يتعينّ على الربملانات �أن حتدد هيئة تعهد �إليها حتديداً بر�صد تنفيذ خطة العمل
لربملانات ُتراعي اجلندر واجلهود املبذولة لتحقيق هدف مراعاة اجلندر.

الترّ ويج
وتو�ضح الإ�صالحات التي �أجريت والنتائج التي
يتعينّ على الربملانات �أن ُتظهر
ّ
حت ّققت .ويتعينّ على الربملانات �أن تتخذ �إجراءات على امل�ستوى الدويل لتعزيز
مبد�أ امل�ساواة يف اجلندر يف جميع امل�ؤ�س�سات الربملانية الدولية وت�شجيع امل�شاركة
املت�ساوية للمر�أة فيها.
و ُتعترب الإرادة وااللتزام ال�سيا�سيان �أمرين �أ�سا�سيني لتحقيق هذا كله.
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دور االحتاد الربملاين الدويل
يف دعم الربملانات التي تراعي اجلندر
على مدى ال�سنوات الثالثني املا�ضية� ،أظهر االحتاد الربملاين الدويل التزامه ب�إجراء بحوث عالية
متفرد لدعم الربملانات
اجلودة وذات منحى عملي حول اجلندر والربملان .ويتم ّتع االحتاد مبوقف ّ
الأع�ضاء يف جهودها لت�صبح مراعية للجندر ،ويتعهد االحتاد من خالل هذه اخلطة مبا يلي:

اال�ضطالع بدور قيادي يف تعزيز برملانات تراعي اجلندر من خالل:
}}�ضمان التزام رفيع امل�ستوى باخلطة بني الأع�ضاء ومتابعة منتظمة للخطة يف
اجتماعاته.
}}الرتويج للخطة ،مبا يف ذلك من خالل موقعه الإلكرتوين وبرنامج �رشاكة اجلندر
يقدمها.
و�أن�شطة امل�ساعدة الفنية التي ّ
}}دعم جميع الربملانات الوطنية يف �إجراء تقييم ذاتي ملراعاة اجلندر بحلول عام
.2030
}}ت�شجيع الربملانات على و�ضع خطط عمل و�إن�شاء �آليات ر�صد تهدف �إىل تقوية
تنفيذ خطط عمل الربملان.
}}تقوية التعاون حول تعزيز برملان ُيراعي اجلندر مع منظمات �رشيكة �إقليمية
ومنظمات دولية ذات �صلة.

بناء القدرات الداخلية حول امل�ساواة يف اجلندر و�إدماج اجلندر من خالل:
}}تنفيذ �إ�سرتاتيجية لإدماج اجلندر.

}}�ضمان �أن تدريبات ال ّتطوير املهني جلميع �أفراد كادر االحتاد الربملاين الدويل
ُتراعي اجلندر.
}}االلتزام ب�إدماج امل�ساواة يف اجلندر يف جميع مفا�صل عمل �أمانة االحتاد.
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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:
}}تكليف “جمموعة �رشاكة اجلندر” مب�س�ؤولية �إجراء مراقبة منتظمة ملدى مراعاة
الربملانات للجندر.
}}�ضمان �إدماج اجلندر يف جميع �أن�شطة امل�ساعدة الفنية.
}}تعزيز عمله على برملانات تراعي اجلندر يف جميع املحافل الدولية.
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خطة العمل
لربملانات تراعي الجندر

امللحق

تعريفات �أ�سا�سية

اجلندر*
وال�سمات االجتماعية املرتبطة بكون الإن�سان ذكر �أو �أنثى والعالقات ما بني ال ّن�ساء والرجال
اخلوا�ص ّ
ال�سمات والعالقات اجتماعي ًا ويجري تع ّلمها من خالل التن�شئة
والبنات والأوالد .وتن�ش�أ هذه ّ
ال�سمات واال�ستعدادات وال�سلوكيات
االجتماعية .ويت�ضمن مفهوم اجلندر �أي� ًضا توقعات حول ّ
املحتملة لكل من ال ّن�ساء والرجال ،وعند تطبيقه على التحليل االجتماعي ،ف�إنه يك�شف الأدوار
املحددة اجتماعياً .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن اجلن�س واجلندر ال يعنيان ال�شيء نف�سه .ففي حني ي�شري
ّ
اجلن�س �إىل الفروقات البيولوجية ،ف�إن اجلندر ي�شري �إىل الفروقات االجتماعية ،التي ميكن تعديلها من
منطلق �أن هوية اجلندر و�أدواره وعالقاته يحددها املجتمع.

�إدماج اجلندر*
عملية تقومي والنظر يف الآثار املرتتبة على ال ّن�ساء والرجال لأي عمل خمطط له – مبا يف ذلك الت�رشيعات
وينظر �إىل هذا املفهوم على
�أو ال�سيا�سات �أو الربامج – على جميع امل�ستويات ويف جميع املجاالتُ .
�أنه �إ�سرتاتيجيات ت�ضع ق�ضايا اجلندر يف �صميم ال�سيا�سة العامة وقرارات الربامج والهياكل امل�ؤ�س�سية
وتخ�صي�ص املوارد .ويجب �أن ي�ساهم �إدماج امل�ساواة يف اجلندر �ضمن عمل الربملان يف ٍ
تنفيذ ومراقبة
فعا َّلني لل�سيا�سات التي تلبي احتياجات واهتمامات كل من الرجال وال ّن�ساء.

برملان ُيراعي اجلندر*
هو الربملان الذي ي�ستجيب الحتياجات واهتمامات وم�صالح كل من الرجال وال ّن�ساء يف هياكله
وعملياته و�أ�ساليبه وعمله .وتعمل الربملانات التي تراعي اجلندر على �إزالة احلواجز �أمام امل�شاركة
الكاملة للمر�أة وتقدمي مثال �أو منوذج �إيجابي للمجتمع ب�أ�رسه.
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خطة العمل لربملانات تراعي اجلندر

امللحق

تعريفات �أ�سا�سية

موازنة تراعي اجلندر*
نهج يهدف �إىل �إدماج اجلندر يف ر�سم ال�سيا�سات االقت�صادية وي�سعى �إىل حتويل عملية املوازنة
ب�أكملها .وال ت�شري موازنة اجلندر �إىل النفقات املخ�ص�صة للن�ساء فح�سب ،و�إمنا ت�شري �أي�ض ًا �إىل حتليل
املوازنة ب�أكملها من منظور اجلندر ،مبا يف ذلك الأمن ،ال�صحة ،التعليم ،الأ�شغال العامة� ،إىل �آخره،
من �أجل �ضمان �أن املخ�ص�صات والآثار املرت ّتبة عليها ت�ستجيب الحتياجات كل من ال ّن�ساء والرجال.

العنف القائم على اجلندر**
�أفعال الإيذاء البدين �أو العقلي �أو االجتماعي (مبا يف ذلك العنف اجلن�سي) التي يتم ارتكابها �أو
التهديد بها بنوع من القوة (مثل العنف �أو الإكراه �أو التالعب �أو اخلداع �أو التوقعات الثقافية �أو
الأ�سلحة �أو الظروف االقت�صادية) واملوجهة �ضد �شخ�ص ب�سبب �أدوار �أو توقّعات اجلندر اخلا�صة به
�أو بها يف جمتمع �أو ثقافة .و�إن ال�شخ�ص الذي يواجه عنف ًا قائم ًا على اجلندر لي�س لديه خيار :فهو/هي
ال ي�ستطيع �أن يرف�ض �أو ينظر يف خيارات �أخرى دون عواقب اجتماعية �أو بدنية �أو نف�سية خطرية.
التحر�ش اجلن�سي �أو اال�ستغالل اجلن�سي
وتت�ضمن هذه الأ�شكال العنف اجلن�سي �أو االعتداء اجلن�سي �أو
ّ
�أو الزواج املبكر �أو الزواج الق�رسي �أو التمييز يف اجلندر �أو احلرمان (من التعليم والطعام واحلرية على
�سبيل املثال) وختان الإناث.

* مت �أخذ التعريفات من مكتب الأمم املتحدة للم�ست�شارة اخلا�صة حول ق�ضايا اجلندر ) (UN/OSAGIوبرنامج الأمم
املتحدة الإمنائي ) (UNDPواليون�سكو من تقرير برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ) (UNDPبعنوان “مداخل �رسيعة �إىل
متكني املر�أة وامل�ساواة يف اجلندر يف جمموعات احلوكمة الدميقراطية” نيويورك ،2007 ،وامل�سح الذي �أجراه
االحتاد الربملاين الدويل ) (IPUبعنوان “امل�ساواة يف ال�سيا�سة :م�سح للن�ساء والرجال يف الربملانات” جينيف.2008 ،
** لقد مت تعديل التعريف من مركز املعرفة االفرتا�ضي لإنهاء العنف �ضد ال ّن�ساء والفتيات التابع لهيئة الأمم املتحدة
للمر�أة ،وقد مت الدخول �آخر مرة يف � 19أيلول�/سبتمرب 2010
الإحتاد الربملاين الدويل
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يدعم برنامج رشاكة الجندر يف
االتحاد الربملاين الدويل الجهود التي تبذلها
الربملانات ملراعاة الجندر ،من خالل:
}}جمع معلومات مقارنة و�أمثلة على
املمار�سات اجليدة؛
}}تطوير �أدوات لتقييم م�ستوى مراعاة
الربملانات للجندر (تتوفر حقيبة �أدواة
التقييم على )www.ipu.org؛
}}تي�سري �إجراء متارين التقييم من خالل
توفري خرباء ومعلومات و�أدوات؛
}}�إثراء خطط الإ�صالح من خالل توفري
ممار�سات جيدة مقارنة وخربات
متخ�ص�صة؛
ّ

}}توفري برامج بناء قدرات متخ�ص�صة حول
م�سائل اجلندر لأع�ضاء الربملان وكوادر
الربملانات؛
}}دعم جمموعات الن�ساء الربملانيات و�/أو
اللجان الدائمة التي تتعامل مع م�سائل
اجلندر من خالل تقوية قدراتها و�أدواتها
وطرائق عملها؛
}}توفري ن�صائح وخربات ت�رشيعية يف
�صياغة ت�رشيعات و�/أو لوائح داخلية
تراعي اجلندر.

}}امل�ساعدة يف زيادة الوعي وبناء املعرفة
حول برملانات تراعي اجلندر من خالل
تنظيم ندوات وور�ش عمل �إقليمية
ووطنية؛

لأية طلبات �أو ملزيد من املعلومات ،يرجى االت�صال بنا على:
postbox@ipu.org

االحتاد الربملاين الدويل
5 Chemin du Pommier
CH - 1218 Le Grand-Saconnex

جنيف �سوي�رسا
هاتف+41 22 919 41 50 :
فاك�س+41 22 919 41 60 :
الربيد الإلكرتوينpostbox@mail.ipu.org :
املوقع الإلكرتوينwww.ipu.org :

مكتب املراقب الدائم
لالحتاد الربملاين الدويل �إىل الأمم املتحدة
االحتاد الربملاين الدويل

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

الواليات املتحدة الأمريكية

هاتف+1 212 557 58 80 :
فاك�س+1 212 557 39 54 :
الربيد الإلكرتوينny-office@mail.ipu.org :

