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FEM/24/C.1 النساء البرلمانيات منتدى 

  9102 يوليو/  تموز 92

 

 
 منتدى النساء البرلمانياتالدعوة ل

 42الدورة 
 4102تشرين األول/أكتوبر  42جنيف، 

 
 

 سيدتي الرئيسة،
 سيدي الرئيس،
في مركز المؤتمرات الدولي في  531لمنتدى النساء البرلمانيات في إطار الجمعية العامة  32ستعقد الدورة 

تشرين األول )أكتوبر(  33(، في جنيف )سويسرا(. وسوف يجتمع المنتدى يوم األحد CICGجنيف )
مساء. وتجدون في  52:31ظهرًا إلى  52:31ومن الساعة  53صباحًا إلى  55، من الساعة 3152

ة جدول األعمال المؤقت ، وقد أعده مكتب النساء البرلمانيات في دورته المنعقدة في لوساكا في ورقة مرفق
 .3152آذار )مارس( 

. وسوف يقدم المدخالت 531في أول اجتماع له، سيبحث المنتدى مساهمته في أعمال الجمعية العامة 
المرأة في المشاركة ( من جدول أعمال الجمعية، حرية 2المتعلقة بالجندرية من خالل مناقشة البند الرابع )

ا الهدف. ين لتحقيق هذبناء شراكات بين الجنس: في العمليات السياسية، بصورة كاملة وآمنة ومستقلة
 وستتضمن الجلسة الثانية مناقشة حماية حقوق النساء والفتيات في أوقات النزاع.

سيقوم المنتدى بملء المقاعد التي بقيت شاغرة في مكتب النساء البرلمانيات: الممثل اإلقليمي لمجموعة 
 تينيةأمريكا الاليمي لمجموعة والممثل اإلقل لمجموعة أوراسيا، الممثل اإلقليمي آسيا والمحيط الهادئ
 . وَسُتجرى االنتخابات بناًء على الترشيحات المقدمة من مجموعاتها الجيوسياسية.ومنطقة البحر الكاريبي

وسائل  :التحرش والعنف ضد النساء البرلمانياتسيقوم المنتدى أيضًا بتنظيم مناقشة مشتركة حول موضوع 
صباحاً. تشكل هذه المبادرة جزَء  55حتى  9)أكتوبر( من الساعة تشرين األول  32يوم األربعاء  الحماية
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من الجهود التي يبذلها المنتدى لتعزيز الحوار بين المرأة والرجل داخل االتحاد البرلماني الدولي ولتشجيع 
الرجال البرلمانيين على المشاركة في المناقشات حول قضايا الجندر. إن الوفود مدعوة ألن تكون ممثلة في 

 هذه المناقشة الهامة من قبل المشاركين الرجال والنساء على حد سواء.
من النظام األساسي لالتحاد البرلماني الدولي على أن كل وفد وطني مشارك في اجتماع  51.5تنّص المادة 

 ناالتحاد البرلماني الدولي يجب أن يتضمن برلمانيًا واحدًا وبرلمانية واحدة على األقل. وأهيب بكم لضما
 أن يفي وفدكم البرلماني بهذا المعيار للسماح له أن يكون ممثالً في منتدى النساء البرلمانيات.

 
 تفضلوا، سيدتي الرئيسة، السيد الرئيس، بقبول أسمى عبارات التقدير.

 
  تشونج نجمارتن 
 العام األمين

 
 ملحق: جدول األعمال المؤقت 
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Dear Madam President, 
Dear Mr. President, 
 
The 24th session of the Forum of Women Parliamentarians will be held as part of the 
135th Assembly at the Centre International de Conférences de Genève (CICG) in Geneva 
(Switzerland). The Forum will meet on Sunday 23 October 2016, from 11:00 a.m. to 1:00 
p.m. and from 2:30 to 5:30 p.m. The provisional annotated agenda, drawn up by the 
Bureau of Women Parliamentarians at its session in Lusaka in March 2016, is appended. 
 
At its first sitting, the Forum will discuss its contribution to the work of the 135th Assembly. 
It will provide gender-related input by debating item 4 of the Assembly agenda, The 
freedom of women to participate in political processes fully, safely and without 
interference: Building partnerships between men and women to achieve this objective. 
The second sitting will include a debate on safeguarding women’s and girls’ rights in 
times of conflict. 
 
The Forum will 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. 
 
The Forum will also organize a parity debate on the theme Harassment and violence 
against parliamentarians: Means of protection, 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. 
 
Article 10.1 of the Statutes of the IPU provides that each national delegation to the 
meetings organized by the IPU shall include at least one man and one woman 
parliamentarian. I therefore urge you to ensure the delegation of your Parliament is in 
compliance with this requirement in order to allow it to be represented at the Forum of 
Women Parliamentarians.  
 
Yours sincerely, 
 

 
 
Martin Chungong 
Secretary General 

encl: Annotated provisional agenda 
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