شبكة عمل “املرأة يف الربملان”

املرأة يف الربملان
يعترب الفساد أحد مسببات الفقر الرئيسية ،وهو مييل إىل ترك آثاره املختلفة عىل األفراد املستضعفني
يف املجتمع ،وغالباً ما يكونوا من النساء واألطفال .وبينام يزيد تعداد النساء يف العامل عن  ،%05إال آن
معدل متثيل الربملانيات يبلغ  ،20,7%ويف بعض املناطق  .12,7%إن مشاركة املرأة يف العمل السيايس
وما ميكن أن تجلبه معها من آراء مختلفة للقضايا املتعلقة بالسياسات األساسية ميكن أن يساعد عىل
اكتشاف أبعاد جديدة يف معركة مكافحة الفساد.

منظمة  GOPACوشبكة عمل املرأة يف الربملان
تسعى شبكة عمل “املرأة يف الربملان” إىل وضع نظاماً لدعم األقران لبعضهم البعض يختص مبساعدة
الربملانيات عىل بناء قدراتهن وانخراطهن بفعالية يف معركة مكافحة الفساد .وستقوم شبكة عمل املرأة
يف الربملان بفحص األمثلة املتاحة املتعلقة مبحفزات ومعوقات مشاركة املرأة يف الربملان ،واالستفادة من
املبادرات اإلقليمية والوطنية املختلفة الرامية إىل زيادة التمثيل النسبي للمرأة يف الربملان.

األهداف:
•تزويد املرأة بالتدريب واألدوات الالزمة التي متكنها من إثارة قضايا الفساد يف الربملان.
•تأسيس مجموعات برملانية نسائية مختصة بقضايا مكافحة الفساد ،هدفها دعم تنفيذ ومراجعة
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
•تعزيز االحتامل القائم بأن الربملانيات قادرات عىل تطبيق معارفهن ومهارتهن إلفادة العمل الذي
تقوم به منظمة  GOPACعىل املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية.
•بناء قدرات جميع أعضاء منظمة  GOPACاعتامدا ً عىل أداة التحليل القائم عىل نوع الجنس
كجزء من عملية الرقابة الربملانية.
•التأكد من أن موازنات الدولة تأخذ يف االعتبار ،وتعكس (إذا اقتىض األمر) القضايا واملشاكل
الخاصة باملساواة بني الجنسني.
•معالجة انعدام التوازن الجنساين بزيادة متثيل املرأة يف الربملان.
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تأسست هذه الشبكة حديثا وهي بصدد
البحث عن برلمانيين ملتزمين للانضمام إلى
عضويتها .نحن نرحب بجميع أعضاء منظمة
 GOPACالذين لديهم اهتمام بالانضمام إلى
شبكة عمل “المرأة في البرلمان”.
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