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 الربملانيات انعقاد منتدى النساء

 25اجللسة الـ
  2017أبريل/ نيسان  1دكا، 

 ،الرئيس سيديت العزيزة
 الرئيس، السيدعزيزي 
 الدويل بنغاباندو مركز يف 136 العامة اجلمعية من كجز   الربملانيات النستتتتتتا  ملن دى 25تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال الدورة ستتتتتت ع د

من  ،2017 ،1 / نيستتتتتتتتتتتتا أبريل الستتتتتتتتتتتت  يوم  ملن دىا ام وستتتتتتتتتتتتي. بنغالدش دكا، يف( BICC) للمؤمترات
 الذي املشتتتتتترو ، املؤق  األعمال جدولومت إحلاق  .مستتتتتتا    6-2 و 12:30  ىتصتتتتتت ا ا   9:30الستتتتتتاعة 

 .2016 عاممن  ألولا تشريناك وبر/  يف جنيف يف ع دت اليت دورته يف الربملانيات لنسا ا مك ب وضعه
 
 م عل ة مدخالت وفريوستتتتتتتت. 136 العامة اجلمعية أعمال يف مستتتتتتتتا  ه املن دى ستتتتتتتتيناق  له، اج ماع أول يف
املعزز على أهداف ال نمية  الدويل ال عاو  تشتتتتتتتتجي  اجلمعية أعمال جدول من 5 رقم ال ند يف درياجلن نوعالب

 الثانية ستتتةاجلل وستتت   تتتمن. لل نمية حمركا   بوصتتت  ا للمرأة املايل اإلدماج بشتتت   ستتتيما وال ،SDGsاملستتت دامة 
 .ال  يات متكني نع مث أخرى للمرأة السياسية املشاركة  ول مناقشة

 األفري ية، جملموعةا عن وا د إقليمي ممثل: الربملانيات لنستتتا ا مك ب يف الشتتتا رة امل اعد ل مب املن دى وم يستتت
 رتشتتيتاتال أستتاس على االن خابات وستت جرى. أوراستتيا جملموعة وا دةو  اهلادئ واحمليط آستتيا جملموعة وا دة
 .امل ابلة اجليوسياسية اجملموعات من امل دمة

 
 

FEM/25/C.1  
 2017فرباير/ ش اط  20

لالحتاد الربملاين الدويل 136العامة الـ اجلمعية   
2017أبريل/ نيسان  5 -1 –بنغالدش  –دكا   
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 االحتاد عياتمج إىل الوفود أع تتتتتتتتا  لربملانينيا والرجال النستتتتتتتتا  من لكل م  و  الربملانيات لنستتتتتتتتا ا من دىإ  
 يف للمشتتتاركة وفدكميف  األع تتتا  والنستتتا  الرجال من كل  تشتتتجي  على أ ثكم فإنين ولذلك. الدويل الربملاين
 .املن دى

 
 

 

 املخلص لكم
 شنغونغ مارتن
 العام األمني

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  املؤق  األعمال جدولملتق: 



 

136th IPU Assembly 
Dhaka, Bangladesh, 1- 5 April 2017 

 

 
 

E 
 

#IPU136 

FEM/25/C.1 
20 February 2017 

 
Convocation of the Forum of Women 

Parliamentarians 
25th session 
Dhaka, 1 April 2017 

 
 
Dear Madam President, 
Dear Mr. President, 
 
The 25

th 
session of the Forum of Women Parliamentarians will be held as part of the 

136
th
 Assembly at the Bangabandhu International Conference Center (BICC) in Dhaka, 

Bangladesh. The Forum will meet on Saturday, 1 April 2017, from 9:30 a.m. to 12:30 p.m. 
and from 2 to 6 p.m. The provisional annotated agenda, drawn up by the Bureau of 
Women Parliamentarians at its session held in Geneva in October 2016, is appended. 
 
At its first sitting, the Forum will discuss its contribution to the work of the 136

th
 Assembly. 

It will provide gender-related input to the Item 5 of the Assembly agenda Promoting 
enhanced international cooperation on the SDGs, in particular on the financial inclusion of 
women as a driver of development. The second sitting will include a debate on women’s 
political participation and one on the empowerment of girls.  
 
The Forum will fill the vacant seats on the Bureau of Women Parliamentarians: one 
regional representative for the African Group, one for the Asia-Pacific Group and one for 
the Eurasia Group. Elections will be held on the basis of candidatures submitted by the 
corresponding geopolitical groups. 
 
The Forum of Women Parliamentarians is open to both women and men 
parliamentarians members of delegations to IPU Assemblies. I therefore urge you to 
encourage both men and women members of your delegation to participate in the Forum.  
 
Yours sincerely, 
 

 
 
Martin Chungong 
Secretary General 
 
 
 
 

encl: Annotated provisional agenda 
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