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 رسالة التقديم
يناير الى  25ستظل المناقشة اإللكترونية مفتوحة من 

و هي تسعى إلى تسليط الضوء  .2016فبراير  28

على رغبة وقدرة البرلمانات على مساءلة و مراقبة 

أنشطتها لتحقيق المساواة بين الحكومات على 

الجنسين و كذلك على ضمان أن الرقابة البرلمانية 

تنظر الى خصوصيات الجنسين و الفرص المتاحة 

لكال من النساء و الرجال البرلمانيين للمشاركة في 

أحد األهداف الرئيسية لهذا النقاش بالتالي هو الرقابة.

ز تحديد أفضل الممارسات اللتي تساعد على تعزي

 المساءلة الخارجية و تقوية الممارسات الديمقراطية.

وسيتم دمج نتائج هذا النقاش اإللكترونية في التقرير 

العالمي. للمزيد من المعلومات يمكن االطالع 

  .www.ipu.org/gpr2 على

نشجع كافة أعضاء شبكة المعرفة الدولية للنساء 

الناشطات في السياسة من سياسيين و خبراء و 

مفكرين و مجتمع ندني لالستجابة باستخدام أمثلة 

ملموسة و تجارب و توصيات في جوابهم لألسئلة 

  :أدناه. الرجاء متابعة هذه الخطوات لبعث أجوبتكم

الرجاء الرد على قدر المستطاع و المستحب من 

األسئلة، ال يوجد شرط لتقديم ردود على جميع 

يمكنكم إرسالها  األسئلة.

أو الدخول   iknowpolitics@unwomen.org إلى

   مباشرة على موقعنا أدناه.

لالطالع على المذكرة  هنا الرجاء زيارة 

 المفاهيمية الكاملة للمناقشة االلكترونية.

 

تمثل البرلمانات أصحاب مصلحة رئيسية في تعزيز 
وتحقيق المساواة بين الجنسين. وتوفر عمليات الرقابة 
البرلمانية فرصة لضمان استمرارية الحكومات في 
االلتزام بالمساواة بين الجنسين، مثل االلتزامات 
المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال 

داف اإلنمائية المستدامة. في التمييز ضد المرأة واأله
حين أن في العادة النساء البرلمانيات هي اللتي تفترض 
غالبا مسؤولية هذا النوع من الرقابة، العديد من 
البرلمانات اتخذت منهجية أكثر شمولية من خالل إنشاء 
آليات مخصصة و عمليات منتظمة في جميع مجاالت 

مساواة بين السياسة العامة إلدماج مشروع النهوض بال
  الجنسين.

ويرتبط الدور الرقابي للبرلمانيين لفكرة المساءلة 
الخارجية حيث الرقابة للحكومة الديمقراطية يمكن أن 
تقع من قبل البرلمان أو هيئات أخرى. علما و أن 
المساواة بين الجنسين تحسن نوعية الديمقراطية, 

حد الرقابة البرلمانية على المساواة بين الجنسين هي أ
الوضائف الرئيسية للبرلمانات الحديثة و مساهمة 

 أساسية لتحقيق ممارسات ديمقراطية مستديمة.

وإزاء هذه الخلفية، و اإلسهام في التقرير البرلماني 
العالمي الثاني عن "سلطة البرلمان لعقد الحكومة 

من قبل  -للمساءلة: حقائق و مناظير حول الرقابة" 
وبرنامج األمم المتحدة  االتحاد البرلماني الدولي

تبعث شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات  -اإلنمائي
نقاشا إلكترونيا على 'الرقابة البرلمانية على  في السياسة

 المساواة بين الجنسين".
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 األسئلة

 آليالت البرلمان للرقابة 

المساواة بين الجنسين؟ ما هو مدى . هل أنشأ البرلمان آليات لإلشراف على التزامات الحكومة في مجال 1.1

 فعالية هذه اآلليات؟ ما هي أسباب النجاح و الفشل، و كيف يمكن تحسينها؟

. إلى أي مدى يفحص البرلمان الميزانية من منظور جنساني؟ هل البرلمان قادر مساءلة الحكومة نظرا 1.2

 الى نتائج اإلنفاق على النساء والرجال؟

البرلمان في عملية إعداد تقارير وطنية بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز . إلى أي مدى يساهم 1.3

 ضد المرأة؟ هل يراقب البرلمان استجابة السلطة التنفيذية لتوصيات لجنة سيداو؟

. هل من الممكن تحديد نتائج محددة من الرقابة البرلمانية على المساواة بين الجنسين؟ عندما تم الوصول 1.4

  ى نتائج, ما كانت أسبابها؟ال

 مراقبة المياواة بين الجنسين

.إلى أي مدى يراقب البرلمان تأثير تشريعات المساواة بين الجنسين / عدم التمييز بعد أن تم اعتمادها؟ هل 2

لديك أمثلة ملموسة لهذه العملية؟ ما هو دور البرلمان عندما ال يتم تنفيذ التشريعات، أو عندما لم تنجح في 

 الوصول الى اآلثار المقصود؟

 خبرة البرلمانيين في نشاط الرقابة 

ما المطلوب القيام به لبناء اإلرادة السياسية للنساء والرجال البرلمانيين للمشاركة على قدم المساواة في  .3.1

 اإلشراف على قضايا المساواة بين الجنسين؟

عالة في بناء الدعم من قبل كل األحزاب للعمل على . حيث توجد تجمعات النساء البرلمانيات، هل كانت ف3.2

 المساواة بين الجنسين؟ إلى أي مدى كانت هذه التجمعات قادرة على التعامل مع الحكومة و على مساءلتها؟

. الى أي مدى يدعو البرلمان الى مشاركة المجموعات النسائية الخارجية للمساعدة و لدعم الرقابة فيما 3.3

 بين الجنسين؟ ما الفرص المتاحة لتعزيز هذه الشراكات؟ يتعلق بالمساواة

 . الى أي مدى يتم دعم البرلمانيين في القيام بتدريب في الرقابة الجنسانية, و في الموظفين و الميزانيات؟3.4

أو بنشر التعليقات مباشرة s@unwomen.orgiknowpolitic يمكن المشاركة عن طريق البريد اإللكتروني

لنشر المالحضات مباشرة على الصفحة, الرجاء تسجيل الدخول باستعمال رمز الدخول  على الصفحة أدناه.

المالحظات بدون التسجيل عبر كما يمكن نشر  .هنا في أعلى الصفحة على اليمين, أو التسجيل ألول مرة

 .حسابكم الشخصي في وسائل االعالم
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 المشاركين قائمة
 على اإللكترونية المناقشةهذه ت شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة استضاف

, منهم تسعة باللغة االنقليزية و أربعة ةمساهم عشر ثالثموقعها االلكتروني. و تلقت المناقشة 

 في متخصصينباالضافة الى  برلمانيين و قضاة و دولية منظماتممثلين  منباللغة االسبانية, 

 منظمات المجتمع المدني. ون في ناشطأكاديميون و  وتشريع ال مجال

 رنامجمع ب سابق البرلمانية تنميةلل سياسات مستشار و سابق برلماني فني مستشار ،دوفو كيفن. 1

 في سكوتيا نوفا النواب مجلس إلى دوفو السيد بخ  انت   كما .لكالا المناصب اإلنمائي المتحدة األمم

 .2006 و 2003 و 1999 في انتخابه وأعيد ،1998 عام

بتقرير االتحاد البرلماني  استنادا ساهمت شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة. 2

 محددة دعوة شملي يذال و" البرلمانات لدعم مشتركة مبادئ" الدولي و هيأة األمم المتحدة للمرأة

تشغيل  و منظمة في النساء و الرجال من كل اتيإمكانتعزيز  و احتياجات لتلبيةبرلمانات ال لدعم

 .البرلمانات

 العامة، للسياسة العليا الدراسات كلية في األكاديمية للشؤون العميد نائب ،باليزو ريكاردو. 3

 السياسية األحزاب على عمله يتركز و السياسية، التنمية في مخصص. نزارباييف جامعة

 والمحيط وآسيا أفريقيا في تشريعية مجالس إلىو هو قدم استشارات  التشريعية، والمجالس

 .الهادئ

 أنحاء جميع في المستدامة الديمقراطية تدعم دولية حكومية منظمة ،للديمقراطية الدولي المعهد. 4

 توفير خالل من المستدام الديمقراطي التغيير دعم هي ديمقراطيةلل الدولي المعهد مهمة. العالم

 .السياسة و السياسات على والتأثير الديمقراطي، اإلصالح في والمساعدة المقارنة، المعرفة

تخصيص في  مع السياسية، المشاركة و االجتماعي النوع مجال في ةخبير ،بالميري سونيا. 5

و تمكين  البرلماناتالخبرة في دعم  من عاما عشر أربعة لديها بالميري ةالدكتور. البرلمانات

 في النساء على المنوية التقارير منكما ألفت عددا . السياسية المؤسسات في المشاركةالمرأة في 

 الممارسات من عالمي استعراض: الجنسين بين الفوارق تراعي برلمانات" ذلك في بما البرلمان،

 .2012 عامفي  الدولي البرلماني تحادلال" الجيدة

 اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج فيالشاملة  السياسية العمليات مخصصة في ،شام مارلين. 6

 األمم برنامجل البرلماني التطوير فريق ضمن عملتكما  برلماني دعم على خاص بشكل وركز

 .اإلنمائي المتحدة

http://iknowpolitics.org/en/comment/9724#comment-9724
http://iknowpolitics.org/en/comment/9725#comment-9725
http://iknowpolitics.org/en/comment/9725#comment-9725
http://iknowpolitics.org/en/comment/9725#comment-9725
http://iknowpolitics.org/en/comment/9742#comment-9742
http://iknowpolitics.org/en/comment/9783#comment-9783
http://iknowpolitics.org/en/comment/9787#comment-9787
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 عام في, المؤسسة مصر في الذاكرة و المرأة منتدىضمن  برامج ةمدير ،حسن يسانم. 7

 وات الباحثات و األكاديمي النساء من مجموعة من الذاكرة و المرأة منتدى يتكون و ،1995

 .الثقافي المجال في العربية بالمرأة المتعلقة المفاهيم و السلبي تمثيلتهتم بال اتالناشط

امج و لبرالداعم ل السالم بناءالحكم و  مكتبفي  البرلماني خبيرة في التطوير ،ا قونسلوت. 8

 .بروكسل في اإلنمائي المتحدة األمم برنامجالسياسات ل

 لجنة ة فيعضوهي  األوروبي، البرلمان داخل. األوروبي البرلمان في ةعضو ،ستيفنز هيلغا. 9

في الوفود  تعاونلل البرلمانية اللجان فية عضوو  الداخلية والشؤون والعدالة المدنية الحريات

 أوزبكستان-األوروبي االتحاد و قرغيزستان-األوروبي االتحاد و كازاخستان-األوروبي االتحاد

 .ومنغوليا تركمانستان معباالضافة الى العالقات  طاجيكستان-األوروبي االتحاد و

هي  و. 2013 عام إلى 2000 عام من اإلسباني البرلمان في سابق عضو ،مرسى بيقم .10

 .اسبانيا نواب مجلس داخلالمساواة  أجل منالناطقة الرسمية باسم اللجنة  كانت

 و دراسات أمينة هي و. 2004 أبريل ذمن اإلسباني البرلمان في ةعضو ،ماريتكسال باتت. 11

 بومبيو جامعة في الدستوري القانون في ةمحاضر و اإلسباني، االشتراكي العمال لحزب برامج

 .فابرا

الممثلين  مجلس ة فيعضو و القرة األمريكية في البرلمانيات شبكة ةرئيس ،غوتيريز أليسيا. 12

 .األرجنتين في فاسانتالمنطقة 

 ةأمينو هي كانت . المكسيكالفيديرالية ب االنتخابية المحكمة ة فيقاضي ،فيغيروا أالنيس. 13

 المدنية التربية و االنتخابية الطاقات لتمكين ةتنفيذي ةمدير و ةبديلات النتخابة في امستشارة, تنفيذي

الفيديرالية  االنتخابية المحكمة ةرئيس كانتكما . المكسيك في لالنتخابات االتحادي للمعهد

 .2012الى  2007 من المكسيك االتحادية

 الردود ملخص
 بين المساواة على البرلمانية الرقابة"اإللكترونية بعنوان  عشر مساهمات للمناقشة توجد ثالثة

شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في  إدارة فريق قبل توحيدها من تم و قد " الجنسين

 المذكورة في كل و التوصيات و الممارسات الخبرات الضوء على هذا التلخيص يسلط. السياسة

و أشرفت عليه شبكة المعرفة الدولية للنساء  ستضافتهاستجابة اانقاش االلكتروني, اللذي ا

 .www.iknowpolitics.orgالناشطات في السياسة على موقعها االلكتروني 

 آليالت البرلمان للرقابة

http://iknowpolitics.org/en/comment/9795#comment-9795
http://iknowpolitics.org/en/comment/9796#comment-9796
http://iknowpolitics.org/en/comment/11388#comment-11388
http://iknowpolitics.org/es/comment/9733#comment-9733
http://iknowpolitics.org/es/comment/9733#comment-9733
http://iknowpolitics.org/es/comment/9792#comment-9792
http://iknowpolitics.org/es/comment/9792#comment-9792
http://iknowpolitics.org/es/comment/9793#comment-9793
http://iknowpolitics.org/es/comment/9794#comment-9794
http://www.iknowpolitics.org/
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 من بيننجد . ضروري االجتماعي النوع على لإلشراف الكافية السيطرة آليات لضمان إنشاء

 التجمعات الجنسين بين المساواة على البرلمانية الرقابة على إيجابية تأثيرات تولاد التي الهياكل

يمكن اعتبار  ذلك، من بدال. اإلنسان و حقوق المعنية بالمساواة بين الجنسين اللجان أو النسائية

 .ساتالسيا مجاالت جميع على تؤثر التي متشعبة، المنظور الجندري و كأنه قضية

 :الجنسين بين لمساواةل البرلمانية للرقابة مختلفة نماذج أربعة ذكرت

 من السياسات مجاالت جميعب تتعلق أسئلة طلبت :الحكومةمعلومات من قبل  البرلمانيطلب . 1

 الحكومية السياسات من المستفيدين حول األسئلةتطرح . النواب والنساء الرجال من كل قبل

 .الفئات مختلف على وآثارها

التنمية  سياسات علىالبرلمانات  ركزي :اتللسياس عام لتوضيح الحكومة من يطلب البرلمان. 2

 نوع بحسب مصنفةات هي معلومات سياسال عليها تقوم التيحيث يتثبتون من أن المعلومات 

 .اتالسياس تصميم في النساء عم كاف تشاور هناك كان إذا كشفت و الجنس

 خالل من المثال، سبيل على ،الحكومة خارج مصادر من معلومات على يحصل البرلمان. 3

 .درالجن خبراء و النسائية المنظمات مع المنتظم التواصل

 على للقضاء تهدف توصيات تقديم: الجمهور و الحكومة إلى هنظر وجهات عن البرلمانيعبر . 4

 على السيطرة و المناقشات، في منظور الجندر اعتماد تشجيع و ،الجندر على القائم التمييز

 األمن مجلس قرار ،CEDAW) الجنسين بين للمساواة الدولية القواعد على الحكومة التزامات

 ...(.1325 رقم

 األسئلة على تقتصر ما التي غالبا الرقابة، تم االتفاق على أن يجب تحسين و تطوير آليات

 البرلمان في. القصور هذا لمعالجة تدابير البلدان بعض اتخذت و قد. الوثائق و طلبات البرلمانية

 نوع على القائم العنف مناهضة قانون فعالية لرصد تم وضع إجراء المثال، سبيل على اإلسباني،

 متكامل قانون إقرار بعد. لذلك الرقابة نتيجة عملية جودة و تحسنت( LO 1/2014) الجنس

و قع  جديدة، حقوق الذين يقدمون المساواة، وقانون الجنس نوع على القائم العنف لمناهضة

. العقوبات قانون إصالح مع جنب إلى جنبا تنفيذها، واالعتماد على قرارات المحاكم و الفقه 

ة كان أحيانا سبانياال عشر سبعةال الذاتي الحكم مناطق لعبته الذي الدور فإن ذلك، إلى وباإلضافة

 وزارة إنشاء فيقد ساهم ذلك  و الوطني، المستوى على الجنسين بين المساواةب التقدم في ارائد

 تشريعية لجنة إطار في االجتماعي بالنوع المتعلقة القضايافي مناقشة  و 2008 عام في للمساواة

 .مساواةلل

 األرجنتين كانت المثال، سبيل على. جدا مهمة الجنسين بين المساواة قوانين األرجنتين، سياق في

 للنساء٪ 30 تؤسس عالمة قانونية )أو كوتا( حصص تخصيص إلى الالتينية أمريكا في دولة أول
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 من الجنسين بين المساواة كما ذكر مثال جيد لتعزيز. السياسية األحزاب قوائم في المرشحات

. االتحادي النواب و الكونغرس الجنسين في كال مجلس بين للمساواة لجان توجد حيث المكسيك،

 الجنسين. بين للمساواة اإلجراءات وتخطيط تنفيذل مخصصة و توجد بكال المجلسين هياكل

 لجنساني،ا المنظور مراعاة تعميم النجاح عملية لتحقيق أن األوروبي البرلمان من مساهمة أكدت

 ضع البرلمانللمرأة, و المتحدة األمم من هيأة المثال، بدعم سبيل على. الميزانية تتجاوز أن يجب

 جميع لىع القضاء اتفاقية تنفيذ على لإلشراف التقارير و إعداد ثابتة رصد األوروبي اجراءات

 أن انعلى ضم المرأة حقوق لجنة تعمل المثال، سبيل على(. سيداو) المرأة ضد التمييز أشكال

 لنساء اللواتي تعاني من اعاقة هي متعرضةا -" المزدوج اإليذاء" تراعي تكون السياسات جميع

 روبياألو البرلمان صوت ذلك، إلى و باإلضافة. الوقتو إعاقتهن في نفس  جنسهن بسبب للعنف

 تعزيزل محددة تدابير ذلك في بما المؤسسة، في االجتماعي النوع إدماج حول تقرير على مؤخرا

 حقوق لحو األوروبي االتحاد لجنة مثل لعبت الهياكل،. و الشغل الحياة الشخصية بين التوازن

  .التشريعية التغييرات عجلة دفع في هاما دورا الجنسين، بين والمساواة المرأة

  مراقبة المساواة بين الجنسين

 و لجنسينا بين لمساواةفعالة لال الرصدالمراقبة و  عمليات تطوير في رئيسيةهو آداة  البرلمان

 .األخرى للمؤسسات اعتباره مرجع و مثال يمكن

 في فعالية أكثر تكون مرتفعة الجنسين بين توازن معدالتذات  لبرلماناتاالستنتاج بأن ا تم

 قدرة لزيادة اضروري البرلمان في الجنسين بين التوازن تعزيزو بالتالي فان . 1الرقابة وظيفة

 في إنشاؤه تم الذي مثل الحزبية، النساءمؤتمرات هناك العديد من . الشرعية و داءاآل و التشريع

 الجهود كملالتي ت ،"موهير ال دي بنكا" و ،2008 عام في لألرجنتين الوطني الشيوخ مجلس

 (يةالبرلمانات تجمعدستور ال من 4 و 2 المواد) الرصد نظام لتحسينمن قبل البرلمانات  المبذولة

 فيئي النسا تجمعال رنظ  ي   كما. الجنسين بين بالمساواة المتعلقة الدولية للمعاهدات الفعال التنفيذو 

 بالخدمة متعلقة تشريعات تطوير على ساعدحيث  2إقليمي كمرجع"بانكادا فامينينا"  أوروغواي

 . العمل مكان في الجنسي التحرشب و ، ةيبواأل جازةباإل المنزلية،

 المؤسسات المدني، المجتمع مثل الرصد، عملية في اتالبرلمان دعم المؤسسات من لعديدل يمكن

 تسهل أن المثال سبيل على للرقابة العليا ألجهزةليمكن . القرار صنع هيئات من غيرها و الرقابية

 دورة خالل المطلوبة المعلومات تبادل و جمع خالل من االجتماعي للنوع المستجيبة الميزانية

 أطر لتحديد المتوقعة اإليراداتالى  الماليةات وزار, تحتاج التخطيط مراحل في. الميزانية

                                                           
1 Kinyondo, Abel Alfred, Riccardo Pelizzo, and Aminu Umar. "A functionalist theory of oversight." African Politics & Policy 1, no. 5 (2015): 1-25.  
Pelizzo, Riccardo, and Frederick Stapenhurst. Parliamentary oversight tools: A comparative analysis. London. Routledge, 2012. 
2 Johnson, Niki. “The Women’s Caucus in Uruguay: a Critical Actor for the Substantive Representation of Women in Parliament” América Latina 
Hoy, no. 66 (2014): 145-165. 
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 و حقائقصل على الى التح البرلمان يحتاج. واقعية مخصصات وجعل االقتصادية السياسات

 ومراقبة المقترحة المخصصات تقييم المتوقعة، اإليرادات لمراجعة منتظم أساس على أرقام

 وتنفيذ تبديل إلى األوروبي االتحاد في األعضاء الدول مع األوروبية المفوضية تعمل. اإلنفاق

 التوجيه تنفيذ تم النحو، هذا على. التمييز عدم و بالمساواة تعلقي يالذ األوروبي االتحاد قانون

 .بنجاح بالبشر االتجار مكافحة بشأن

 مع بالتعاون و التغييرالدوافع الهامة لتحقيق  من هيبالتحديد جمعيات النساء  و المدني، المجتمع

 البرلمان في النساء عدد زيادة. الجنسين بين المساواة بشأن إيجابية نتائجب هي تساهم البرلمان

 المنظمات و للمرأة الوطنية للمجالس يمكن و. النساء و النسائية الهيئات مع التعاون تعزز عادة

 طريق عن المثال سبيل على البرلمان، في النساء قبل من المبذولة الجهود دعم الحكومية غير

 .الحصص نظام إنشاء إلى الدعوة

 الرقابة أنشطة في البرلمان أعضاء خبرات

 بين المساواة مجال في المتواصل التقدم لضمان الجمهور و ممثلي المدني المجتمع بين للحوار

يجرون  والمساعدين و المستشارين المنتخبين الممثلين حيث للرقابة، أهمية كبيرة الجنسين

 تكون أن يمكن. الجنس بنوع المتعلقة السياسات على النسائية الجماعات مع منتظمة مشاورات

ت واحدة من سافر ,المثال سبيل على. الدولي و الوطني الصعيدين على الحوارات هذه طبيعة

 واإلصالحيين المحافظين مجموعة منا النساء زمالئه من ثالثة مع أثيوبيا الى المساهمين للنقاش

 قد و. العالم أنحاء جميع مننسائية  مجموعات و ةالسياسينساء في  مع ناجتمعقد  و ،ةاألوروبي

 المرأة احتياجات لمعالجة الصلة ذات العالمية االتجاهات حول التوعيةجهود  و الشبكات تحديد تم

 الصعيد على. الوطنية التشريعات في تغييرات إلجراء الدعوة من لمزيد هامة عناصرك هاقضايا و

 المجتمع و البرلمان بين العالقة لتحسين مفيدة فرص المفتوحة األبوابأيام  تعتبر الوطني،

 .النسائية الجمعيات خاصة مع و المدني،

 التي تدعو للمساواة النسائية المنظمات مع البرلمان في االجتماعات خلفت األرجنتين مثال في

 العنف مثل الوطني للسياق الهامة على التشريعات إيجابية تأثيرات و الحصص الجنسين بين

 .بالمرأة و االتجار الجنس، متحولي و الجنسين و قضايا الجنس، نوع على القائم

. مركازة نظر تمت الدعوة الى وجهة الشاملة، كقضية االجتماعي النوع إدماج جعل أهمية على

الى  التوعية حمالت مع جنب إلى جنبا المساواة لجان نتج عمل المثال، سبيل على اسبانيا في

 السليم و الشمولية لألنظمة الديمقراطية.  للسير مسبقا شرطاالجنسين  بين جعل المساواة

 و الصحة ذلك في بما البرلمان، في العامة السياسة مجاالت في الجنساني المنظور إضافةتظل 

 و األيديولوجيات دوريؤثر . كبيرا اتحدي   البلدان من كثير في الدولية العالقات و األمن، و التعليم

 و الجنسين بين المساواة أعمال جدول على النوابعمل  طريقة على السياسية األحزاب هياكل
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 االعتراف بأن يمكن لالنتماء الى كتلة برلمانية للنساء تم. الرقابة أنشطة في المشاركة كيفية

التي تتجاوز حدود  الكتل البرلمانية للنساء لطبيعة نظرا و. المحتملة الحواجز على لتغلبا

 الجنسية الصحة مثل قضايا حول تحالفاتلبناء  تسمح الكتل البرلمانية للنساء ،االنتماءات الحزبية

 على مولدوفا في. أخرى أمور بين من الجنس، نوع على القائم العنف مكافحة أو اإلنجابية و

 المشاورات خالل من القرار صنع في المرأة مشاركة حسنت الكتلة البرلمانية للنساء المثال، سبيل

 المتحدة األمم برنامج من مساعدة مع. نساء ممثلة بصفة غير كافية مع المنتظمة السياسية

أهداف التنمية  إطارب الصلة ذات القضايا تناقش إقليمية منتديات خمسة تنظيم تم هناك اإلنمائي،

 على األولى للمرة الضعيفة الفئات من أغلبها امرأة 200ت أكثر من حصل حيث المستديمة

 .القرار لصناع مباشرة نهمومه لمعالجة فرصة على اإلطالق

 و تحسين لتطوير للنواب ضروري المتخصصة الهيئات من الخارجي الدعم تم االعتراف بأن وقد

 العديد من النساء على اإلنمائي المتحدة األمم المثال, ساعد برنامج سبيل على. الرقابة آليات

 من 39. و البرلمان السياسية األحزاب ومع داخل فعال بشكل للعمل و الدعم المهارات حصول

 الجنسين بين للمساواة البرلمانية الرقابة بتعزيز اإلنمائي يتعلق المتحدة األمم لبرنامج مشروعا 68

 الحصص،) البرلمان في مراعاة المنظور الجنساني تعميممثال  مشاريعال تشمل و. المرأة تمكين و

 الفوارق تراعي قوانين تعزيز و مراجعات قانونية بين الجنسين ،(ذلك إلى وما اإلجراءات، قواعد

 النمطية القوالب لمكافحة التوعية حمالت و توجيه برامج ،ينمرشحلل التدريب و الجنسين، بين

 المتحدة األمم برنامجفيها  نفذ قد بلدانل جيدة أمثلةتوجد هناك . المرشحينلدى  الجنسين بين

 تشملهي  و الجنسين، بين المساواة على البرلمانية الرقابة آليات لتمكين مختلفة برامج اإلنمائي

, البوسنة, كوسوفو, رواندا مولدافيا، بيساو، غينيا نيبال، سوازيالند، كولومبيا، بالوب،دول 

 و األرجنتين، تونس، غامبيا، السودان، الصومال، لبنان، االردن، نيجيريا، السلفادور، الهرسك،

 .العراق

 مفيدةموارد 

(، البرلمانات الوطنية SAIالحسابات )الوظيفية للمؤسسات العليا لمراجعة و القدرات التقنية  مشروع تعزيز• 

 التحصل عليهافي تيمور الشرقية، يمكن  المجتمع المدني من أجل السيطرة على المالية العامة في بالوب و و

 .هنا

 .هنا التحصل عليهاللتنمية البرلمانية ، يمكن  التعليمية البوابة اإللكترونية• 

 بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتعزيز الرقابة البرلمانية على المساواة بين الجنسين:منتوجة موارد • 

مشروع قانون إنشاء المفوضية العليا المستقلة بشأن المساواة بين الجنسين، يمكن الوصول  العراق: -

 .هناإليها 
 .هنا، يمكن الوصول إليها حزاب السياسيةتنظر للفوارق بين الجنسين لألاستراتيجية األردن:  -

http://www.propaloptl-sai.org/index.php/en/
https://learn.agora-parl.org/?lang=en
https://learn.agora-parl.org/?lang=en
http://www.agora-parl.org/sites/default/files/iraq_-_draft_gender_commission_bill.pdf
http://www.agora-parl.org/sites/default/files/iraq_-_draft_gender_commission_bill.pdf
http://www.agora-parl.org/sites/default/files/jordan_-gender_strategy_for_political_parties.pdf
http://www.agora-parl.org/sites/default/files/jordan_-gender_strategy_for_political_parties.pdf
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 .هنالتشريع اللبناني، يمكن الوصول إليها من منظور النوع االجتماعي لمراجعة قانونية : لبنان -
- OPT: هناقادة الشباب، يمكن الوصول إليها  وضع المرأة و النظام السياسي و. 
، يمكن الوصول إليها الصعيد اإلقليميعلى  السياسيةفي إعالن الجزائر حول مشاركة المرأة العربية  -

 .هنا
المساواة بين الجنسين. تعميم المنظور الجنساني في الهيئات التشريعية، يمكن الوصول البرلمانات و  -

 .هناإليها 
o “¿Quién promueve la igualdad en los Parlamentos? Experiencias de bancadas, 

comisiones, unidades técnicas y grupos mixtos en América Latina y El Caribe”, 

accessible here. 

o “Bancadas, comisiones y unidades técnicas de igualdad: Rutas para 

institucionalizar el trabajo legislativo por la igualdad en América Latina”, 

accessible here. 

o “¿Qué tan diversos son los Parlamentos en América Latina y el Caribe?”, 

accessible here.. 

 .هناتراعي الفوارق بين الجنسين، يمكن الوصول إليها  ول البرلمانات التيتقرير االتحاد البرلماني الدولي ح• 

التحاد البرلماني الدولي من أجل برلمانات تراعي الفوارق بين الجنسين، يمكن الوصول إليها ل العمل خطة• 

 .هنا

 .هناالمبادئ المشتركة لالتحاد البرلماني الدولي لدعم البرلمانات، يمكن الوصول إليها • 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.agora-parl.org/sites/default/files/lebanon_-_gender_legal_review.pdf
http://www.agora-parl.org/sites/default/files/lebanon_-_gender_legal_review.pdf
http://www.agora-parl.org/sites/default/files/opt_-_policy_papers_-_the_political_system_and_the_status_of_the_women_and_youth_leaders.pdf
http://www.agora-parl.org/sites/default/files/opt_-_policy_papers_-_the_political_system_and_the_status_of_the_women_and_youth_leaders.pdf
http://www.agora-parl.org/sites/default/files/opt_-_policy_papers_-_the_political_system_and_the_status_of_the_women_and_youth_leaders.pdf
http://www.agora-parl.org/sites/default/files/ruta_capacidades_english.pdf
http://www.agora-parl.org/sites/default/files/ruta_capacidades_english.pdf
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=2005
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=2007
http://www.americalatinagenera.org/es/boletin/documentos/201101-nota1.pdf
http://www.ipu.org/pdf/publications/gsp11-e.pdf
http://www.ipu.org/pdf/publications/gsp11-e.pdf
http://www.ipu.org/pdf/publications/action-gender-e.pdf
http://www.ipu.org/pdf/publications/principles_en.pdf
http://www.ipu.org/pdf/publications/principles_en.pdf

