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FEM/24/C.1 النساء البرلمانيات منتدى 

 مشروع جدول األعمال 3102 سبتمبر/  أيلول 32

 

 
 لمنتدى النســاء البرلمانيات 42الــدورة 
 4102تشرين األول/أكتوبر  42جنيف، 

(00:11 - 03:21) 
 

 
I.  الزمني لالجتماعات وترتيبات المناقشاتالجدول 

( في جنيف CICGلمنتدى النساء البرلمانيات في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات ) 32تعقد الدورة 
 53:11 – 55:11تشرين األول )أكتوبر( من الساعة ) 33)سويسرا(. وسوف يجتمع المنتدى يوم األحد 

 م(. 52:31– 52:31ص(، ومن الساعة )
فرصة لحوار نشط وعفوي. لذلك، يجب أن تكون المداخالت قصيرة، وال تتجاوز ثالث  يشكل المنتدى

دقائق. لن يتم وضع قائمة معدة مسبقاً بالمتحدثين. في الجلسة العامة، يمكن للمشاركين اإلشارة إلى رغبتهم 
 في الكالم عن طريق ملء استمارة تسجيل موضوعة على مكتبهم.

II. جدول األعمال المؤقت المشروح 
 ـ إعتماد جدول األعمال 0

في الجمعيات العامة لالتحاد البرلماني الدولي:  ،ـ أنشطة جندرية )متعلقة بالنوع االجتماعي( 4
 ويشتمل ذلك على:

 أ ـ تقارير مكتب النساء البرلمانيات في دوراته السابقة 

 ب ـ مجموعة الشراكة بين الجنسين

 في مجال المساواة بين الجنسين. ،البرلماني الدوليج ـ إحاطة حول األنشطة األخيرة لالتحاد 
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من  ،2لالتحاد من منظور جندري بمناقشة البند  ،021ـ المساهمة في عمل الجمعية العامة  2
 جدول أعمال الجمعية.

حرية المرأة في المشاركة في العمليات السياسية، بصورة كاملة وآمنة ومستقلة: إقامة شراكات بين »
 «.هذا الهدف. )اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق اإلنسان( الجنسين لتحقيق

 :وسيتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين لمناقشة الموضوعات الفرعية التالية

 استراتيجيات فعالة إلشراك الرجال في قضايا المساواة بين الجنسين: 0موضوع 

 وقف العنف السياسي ضد المرأة: 4موضوع 

مكتب، سينتخب المنتدى منسقاً ومقرراً لكل مجموعة. وسيتفقون على األفكار بناًء على توصية من ال
 .المقترحة لتقديمها إلى الدورة العامة لمنتدى النساء البرلمانيات، الذي سيعقد في فترة ما بعد الظهر

 .53:11إلى الساعة  ،55:31ستجتمع كل مجموعة من الساعة 

 ـ حلقة نقاش 2

 األساسية للنساء والفتيات في أوقات الحرب أو الصراع.آليات لحماية الحقوق 

 ـ تقارير مقرري مجموعات النقاش. 1

 ـ انتخابات مكتب النساء البرلمانيات. 2

 لمنتدى النساء البرلمانيات واالجتماعات األخرى القادمة. ،41ـ تاريخ ومكان انعقاد الدورة  3
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 مناقشة مشتركة
 4102تشرين األول )أكتوبر(  42

 (00 – 9)الساعة 
ش التحر ، سيجري منتدى النساء البرلمانيات مناقشة مشتركة حول موضوع 531بمناسبة الجمعية العامة 

تشرين  32هذا وسوف ُتجرى مناقشة مشتركة يوم األربعاء  والعنف ضد النواب البرلمانيات: وسائل الحماية.
(. تمثل هذه المبادرة جزًء من الجهود التي يبذلها المنتدى لتعزيز 55:11وحتى  0:11األول/أكتوبر )

الحوار بين النساء والرجال داخل االتحاد البرلماني الدولي ولتشجيع الرجال البرلمانيين على المشاركة في 
القضايا الجندرية. والوفود مدعوة ألن تكون ممثلة في هذه المناقشة الهامة من قبل المشاركين  المناقشات حول

 رجااًل ونساًء.
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FEM/24/A.1 
 مكتب النساء البرلمانياتتشكيل 

 (4102في األول من حزيران/ يونيو )
 ( :4102- 4102المكتب ) –أ 

 مالحظات تاريخ إنتهاء المدة تاريخ بدء المدة البلد االسم 
السيدة م. مينسا  الرئيس

 ويليامز
  3152 3152 ناميبيا

النائب األول 
 للرئيس

  3152 3152 فرنسا السيدة م. أندريه

ــــاني  النــــائــــب ال 
 للرئيس

السيدة ناشئة بت 
 سعود الخروصية

  3152 3152 سلطنة عمان

 المم لين اإلقليميين: –ب 

 مالحظات المدةتاريخ إنتهاء  تاريخ بدء المدة البلد االسم 
 
 

 المجموعة األفريقية

  3131آذار/ مارس   نيجيريا اآلنسة ف. أديدويين 
  3131آذار/ مارس   إثيوبيا اآلنسة أ. وولد إيسي مايات

  3152آذار/ مارس   ناميبيا اآلنسة م. مينسا ويليامز
  3152آذار/ مارس   الغابون اآلنسة ج. إنزي موإنديمبو

 
 
 

 العربيةالمجموعة 

الدكتورة هدى عبد الرحمن صالح 
 الحليسي

  3131آذار/ مارس   السعودية

  3131آذار/ مارس   مصر السيدة مارجريت عازر عبد الملك
ـــــــاني  3152آذار/ مارس   سلطنة عمان السيدة ناشئة بنت سعود الخروصية النـــــــائـــــــب الث

 للرئيس الحالي
  3152آذار/ مارس   تونس السيدة سالف القسنطيني

 
مجموعة آسيا 

 والمحيط الهادئ

  3131آذار/ مارس   تايالند السيدةس. سيريوتيابون
     شاغر

  3152آذار/ مارس   بنغالدش السيدة و. خان
  3152آذار/ مارس   باكستان السيدة أ. خالد بارفيز
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 مجموعة أوراسيا

  3131آذار/ مارس   روسيا السيدة ل. غوميروفا
     شاغر

  3152آذار/ مارس   روسيا السيدة ف. بترينكو
  3152آذار/ مارس   بيالروسيا السيدة إ. شمال

 
ــكــــــا  مــجــمــوعــــــة أمــري
الــالتــيــنــيــــــة ومــنــطــقــــــة 

 البحر الكارييبي

  3131آذار/ مارس   بوليفيا السيدة إ. ميندوزا فيرنانديز
     شاغر

  3152آذار/ مارس   إكوادور السيدة أ. أوكليس بادييا
  3152آذار/ مارس   الدومنيكان السيدة ل. أرياس مدرانو

 
 

 +04مجموعة 

  3131آذار/ مارس   كندا السيدة س. عطالله جان
  3131آذار/ مارس   إيطاليا السيدة ب. لوكاتيللي

  3152آذار/ مارس   فرنسا السيدة م. أندريه
  3152آذار/ مارس   ألمانيا السيدة ب. أرنستبرغر

 أعضاء اللجنة التنفيذية:بحكم منصبهم لمدة واليتهم في اللجنة التنفيذية –ج 
 مالحظات تاريخ إنتهاء المدة تاريخ بدء المدة البلد االسم

تشـــــــــــــــريـن األول / أكتوبر   الجزائر السيدة ف. بنباديس
3152 

 

تشـــــــــــــــريـن األول / أكتوبر   النروج السيدة ج. الديغارد
3152 

 

  3150آذار / مارس   النيجر السيدة أ. حبيبو

 بحكم منصبهم لمدة سنتين :رؤساء دورات منتدى النساء البرلمانيات – د
 مالحظات تاريخ إنتهاء المدة تاريخ بدء المدة البلد االسم

  3150آذار / مارس   فيتنام السيدة نغوين ذي كيم نيان
  3152آذار / مارس   زامبيا السيدة ن. لوو
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I. SCHEDULE OF MEETING AND DEBATING ARRANGEMENTS 
 
The 24th session of the Forum of Women Parliamentarians will be held at the Centre 
International de Conférences de Genève (CICG) in Geneva (Switzerland). The Forum will 
meet on Sunday 23 October from 11:00 a.m. to 1 p.m. and 2:30 to 5:30 p.m. 
 
The Forum should provide an opportunity for active and spontaneous dialogue. 
Interventions should therefore be brief and not exceed three minutes. No list of speakers 
will be drawn up in advance. In plenary, participants will be able to request the floor by 
completing the form on their desks. 
 
II. ANNOTATED PROVISIONAL AGENDA  
 
1. Adoption of the agenda  
 
2. Gender activities at IPU Assemblies 
 

(a) Reports of previous work: Bureau of Women Parliamentarians   
Participants will be informed of the deliberations of the Bureau at its sessions 
of 23 March 2016 in Lusaka and 23 October 2016 in Geneva. 

 

(b) Gender Partnership Group 
Participants will be informed of the work and recommendations of the Group. 

 

(c) Briefing: recent IPU activities on gender equality 
 
The discussion will conclude by 11:30 a.m. 
 
3. Contributing to the work of the 135th Assembly from a gender perspective 

Participants will be invited to discuss the following item on the agenda of the 
135th Assembly: 
 

- The freedom of women to participate in political processes fully, safely 
and without interference: Building partnerships between men and women 
to achieve this objective. (Standing Committee on Democracy and 
Human Rights) 

 

FORUM OF WOMEN PARLIAMENTARIANS 
24th SESSION 

 
Geneva, 23 October 2016 

(11 a.m. to 5:30 p.m.) 
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Participants will split into two groups to discuss the following sub-themes: 
 

Theme 1: Successful strategies to engage men on gender equality 
 
Theme 2: Stopping political violence against women 

 

On the recommendation of its Bureau, the Forum will elect a moderator and a rapporteur for each 
group. They will agree on recommendations to be submitted to the Forum of Women Parliamentarians 
at its afternoon sitting. 
 
Each group will meet from 11:30 a.m. to 1:00 p.m. 
 

4. Panel discussion:  
Securing the rights and future of women and girls during war and conflict 
The participants will discuss what parliamentary action can be taken to ensure that women and girls 
living under or fleeing from war and conflict can access health and education, and be protected from 
violence, harmful practices, trafficking and exploitation. 
 
The panel discussion will conclude by 4:30 p.m. 

 
5. Reports of the discussion group rapporteurs 

The rapporteurs will present their reports. The Forum will then ask them to prepare, in consultation 
with the President of the Bureau of Women Parliamentarians, amendments to be presented during the 
debate of the Standing Committee on Democracy and Human Rights (scheduled for Monday 24 
October 2016 from 9:30 to 11:30 a.m.). 

 
6. Elections to the Bureau of Women Parliamentarians 

The Forum will be called upon to fill the seats on the Bureau of Women Parliamentarians that remain 
vacant: one regional representative for the Asia-Pacific Group, one regional representative for the 
Eurasia Group and one regional representative for the Group of Latin America and the Caribbean. 
Elections will be held on the basis of candidatures submitted by the corresponding geopolitical groups. 
 

7. Venue and date of the 25th session of the Forum of Women Parliamentarians and other future 
meetings related to gender equality 

 
 
 
 
 
 

PARITY DEBATE 
on 

 
Harassment and violence against parliamentarians: issues and solutions 

 
26 October 2016 

11 a.m. – 1 p.m. 
Room 2, level 0, CICG 

 
During the 135th Assembly, the Forum of Women Parliamentarians will hold a parity debate on the theme 
Harassment and violence against parliamentarians: issues and solutions. The parity debate will be held on 
26 October 2016, from 9:00 to 11:00 a.m. This initiative is part of the Forum’s effort to enhance dialogue 
between women and men within the IPU, and encouraging male parliamentarians’ participation in gender-
related debates. Delegations are invited to be represented at this important debate by both male and female 
participants. 
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COMPOSITION AND OFFICERS OF THE BUREAU 
OF WOMEN PARLIAMENTARIANS 

(As at 1 JUNE 2016) 
 
 

OFFICERS (March 2016–2018)   
President Ms. M. Mensah-Williams (Namibia)  
First Vice-President Ms. M. André (France)  
Second Vice-President Ms. N. Al Kharoosi (Oman)  

REGIONAL REPRESENTATIVES   Expiry of term 

African Group: 
Ms. M. Mensah-Williams (Namibia) Ms. J. Nze Mouenidiambou (Gabon) March 2018 
Ms. F. Adedoyin (Nigeria) Ms. A. E. Woldesemeyat (Ethiopia) March 2020 

Arab Group: 
   
Ms. N. Al Kharoosi (Oman) Ms. S. Kousantini (Tunisia) March 2018 
Ms. H. Alhelaissi (Saudi Arabia) Ms. M. Azer Abdelmalak (Egpyt) March 2020 

Asia-Pacific Group: 
Ms. W. A. Khan (Bangladesh) Ms. A. Khalid Parvez (Pakistan) March 2018 
Ms. S. Sirivejchapun (Thailand) Vacancy March 2020 

Eurasia Group: 
Ms. V. Petrenko (Russian Federation) Ms. E. Shamal (Belarus) March 2018 
Ms. L. Gumerova (Russian Federation) Vacancy March 2020 

Group of Latin American and the Caribbean: 
Ms. A. Ocles Padilla (Ecuador) Ms. L. Arias Medrano (Dominican Rep.) March 2018 
Ms. E. Mendoza Fernández (Bolivia) Vacancy March 2020 

Twelve Plus Group: 
Ms. M. André (France) Ms. P. Ernstberger (Germany) March 2018 
Ms. S. Ataullajhan (Canada) Ms. P.E. Locatelli (Italy) March 2020 

MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE 
(ex officio, for the duration of their term on the Executive Committee) 

Expiry of term 

Ms. F. Benbadis (Algeria) October 2018 
Ms. A. Habibou (Niger) October 2019 
Ms. G. Eldegard (Norway) October 2019 

PRESIDENTS OF THE FORUM OF WOMEN PARLIAMENTARIANS 
(ex officio for two years) 

Expiry of term 

Ms. Nguyen Thi Kim Ngan (Viet Nam) March 2017 
Ms. N. Luo (Zambia) March 2018 
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