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 منتدى النساء الربملانيات
 

 حول نقاش
 الدويل الربملاين االحتاد عمل خطة متابعة
 (2012) اجلندرية لالعتبارات املراعية الربملاانت

 

 2017أبريل/نيسان  1 السبت،
 صباحا   11 – 10من الساعة 

 للمؤمترات الدويل ابنغاابندو مركز األول، الطابق قاعة املشاهري،
 

 املراعيررررة للربملررررا ت عمررررل خطررررة الرررردويل الربملرررراين االحترررراد أعضررررا  اعتمررررد ،2012 أكترررر بر/  األول تشرررررين يف
 – حرر اجز فيرر  ت جررد ال برملررا    ب صررف  اجلندريررة الفرر ار  يراعرر  برملررا    العمررل خطررة وحترردد. اجلنرردر  للمنظرر ر
 الرجرال مرن وم ظفير  أعضرا   برن واملساواة للمرأة الكاملة املشاركة أجل من - ثقافية أو هيكلية, أو ج هرية,
 .والنسا 

 

 أدواتو  الق يررة، والسياسررية القان نيررة األطررر املشرراركة، يف املسرراواة: للعمررل رئيسررية جمرراالت سرربعة اخلطررة وحترردد
 برن املشرككة واملسرؤولية والثقافرة، اجلندرية الف ار  تراع  اليت الربملانية ألساسيةوالبنية ا ،در اجلن املنظ ر تعميم
 الت ظيررر  وسياسرررات ،اجلندريرررة للمسررراواة لكأبطرررا  السياسرررية واألحرررزا  ،اجلندريرررة املسررراواة عرررن والرجرررل املررررأة

 .اليت تراع  احلساسية اجلندرية امل ظفن وتط ير
 

 الربملراين االحتراد ويشرع . املسرتمرة التحردتت وحتديرد احملرر  التقرد  تقيريم يف الرئيسرية اخلطر ات إحرد  وتتمثل
در   اجلنررر نررر  ال أسررراس علررر  التررردقيق عمليرررات أو الررر اي التقيررريم عمليرررات يف االخنررررا  علررر  الربملرررا ت الررردويل
 الربملررراين االحتررراد نشرررر ،املراجعرررات هررر   ولتسررر يل. اجلندريرررة الفررر ار  تراعررر  إجررررا ات واختررراذ إلعرررال  ائلك سررر
 .اجلندرية للربملا ت احلساسية تقييم بعن ان ال اي للتقييم أدوات جمم عة مؤخرا   الدويل

 

لالحتاد الربملاين الدويل 136العامة الـ اجلمعية   
2017أبريل/ نيسان  5 -1 –بنغالدش  –دكا   
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 مرر  وأج بررة أسررةلة سررتتبع ا الرريت الرردويل، الربملرراين لالحترراد الرر اي التقيرريم أدوات جمم عررة بعررر  املناقشررة وسررتبدأ
 .واخلربات لآلرا  وتبادل اللعنة أعضا 

 
 :التالية األسةلة ومعاجلة اجليدة املمارسات تبادل إىلاملشارك ن مدع ون و 

 ؟احلساسية اجلندرية يف الربملان مراعاة مست   تقييم ملاذا من امل م •
 ؟اجلندرية الف ار  يراع  ذاي تقييم إجرا  علي ا ينط   اليت الرئيسية والف ائد التحدتت ه  ما •
 ضررمان ميكررن كيرر و  ؟للحساسررية اجلندريررة املراعيررة ال اتيررة التقييمررات مررن املسررتفادة الرردروس هرر  مررا •

 اإلجيايب؟ التغيري حتقيق يةوكيف املتابعة
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Discussion on 
 

Follow-up to the IPU Plan of action for  
Gender-sensitive Parliaments (2012) 

 
Saturday, 1 April 2017 

10 - 11 a.m. 
Celebrity Hall, first floor, Bangabandhu International Convention Centre 

 
 
In October 2012, IPU Members adopted a Plan of Action for Gender-sensitive 
Parliaments. The Plan of Action defines a gender-sensitive parliament as one in which 
there are no barriers – substantive, structural or cultural – to women’s full participation 
and to equality between its men and women members and staff. 
 
The Plan identifies seven key areas for action: equality in participation, strong legal and 
policy frameworks, gender mainstreaming tools, gender-sensitive parliamentary 
infrastructure and culture, women’s and men’s shared responsibility for gender equality, 
political parties as gender equality champions and gender-sensitive recruitment and staff 
development policies. 
 
One key step is to take stock of progress made and identify persisting challenges. The 
IPU encourages parliaments to engage in self-assessments or gender audits as a means 
to inform and trigger gender-sensitive action. To facilitate such reviews, the IPU recently 
published a self-assessment toolkit, Evaluating the gender-sensitivity of parliaments.  
 
The discussion will start with a presentation of the IPU self-assessment toolkit, which will 
be followed by a Q&A with panelists and an exchange of views and experiences.  
 
Participants are invited to share good practices and address the following questions: 

• Why is it important to take stock of the level of gender sensitivity of parliament?  
• What are the main challenges and benefits of engaging in a gender-sensitive 

self-assessment?  
• What are the lessons learned from gender-sensitive self-assessments? How can 

follow-up be ensured and how can positive change be achieved? 
 

http://www.ipu.org/pdf/publications/action-gender-e.pdf
http://www.ipu.org/pdf/publications/action-gender-e.pdf
http://www.ipu.org/pdf/publications/gender-toolkit-e.pdf


 

 

 


