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 تقارير عن االجتماعات التخصصية األخرية لالحتاد الربملاين الدويل

                    (J )لجنة وضع املرأةل 61ـجتماع الربملاين مبناسبة الدورة الاال 

 (2017 آذار/مارس 17)نيويورك، 

هما الربملاين املتحدة للمرأة اجتماع  األمم هيئة ، عقد االحتاد الربملاين الدويل و 2017 آذار/مارس 17يف  .1
 .األمم املتحدة املعنية بوضع املرأة يف نيويورك انعقاد دورة جلنةمبناسبة  السنوي

يعمل ألجل جعل االقتصاد  -متكني الربملاانت من أجل متكني املرأة قد احلدث هلذا العام حتت شعار ". ع  2
 رجالً  13هؤالء  من بني -عضواً  139مشاركا، من بينهم  191شهد احلدث حضوراً متميزاً، قوامه . النساء

 .دولة 47من برملاانت -

(، األمني العام لالحتاد الربملاين الدويل، M. Chungongشونغونغ ) .M السيد . افت  ت ح  االجتماع3
 يف حني ترأس، للمرأة األمم املتحدة هليئةاملدير التنفيذي  (P. Mlambo-Nguckaنغوكا ) والسيدة

، رئيس مكتب االحتاد الربملاين الدويل للنساء (M. Mensah-Williams ) السيدة االجتماع
 وخرباء   ،ن يف الربملانآخرو  الربملانيات ورئيس اجمللس الوطين لربملان انميبيا. وحتدث خالل الندوة أعضاء  

  .الدولية املنظماتوممثلون عن 

يف تحقيق التمكني االقتصادي للمرأة. انقش املشاركون لاالسرتاتيجيات الربملانية  حولاملناقشات ت تركز . 4
التالية،  يف اجللسةو لتمكني املرأة اقتصاداي. املعيقة لاحلواجز القانونية واالجتماعية  جتاوزسبل اجللسة األوىل 
قتصادات الرمسية وغري الرمسية. ن املرأة يف العمل، يف كل من االمتك   كيف ميكن للربملاانت أن   حلل املشاركون

 اجمللس احلاكم
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تشجيع اإلدماج املايل للمرأة، وال سيما من خالل  يةكيفانصبَّ االهتمام على  ويف اجللسة الثالثة واألخرية، 
 ضمان وصول املرأة إىل اخلدمات املالية والفرص التجارية.

 . اتفق املشاركون على النقاط التالية:5

حول موضوع  التصور العامقطاعية، مثل -اجلة قضااي عربيتطلب التمكني االقتصادي للمرأةمع •
مراكز عدم املساواة يف الوصول إىل  ،أساس اجلندرالعنف القائم على  ،، التشريعات التمييزيةاجلندر
 مثة. جندريةتشريعات متييزية تلك ميبلدا يف العامل  155ما يقرب من ال يزال صنع القرار. و  التعليم

شدد املشاركون على ضرورة تعزيز ينطوي على متييز ضد املرأة.  حاجة ملحة إللغاء أي نص قانوين
 يف املئة 23.3واليت تشكل نسبة مشاركتها حاليًا يف الربملان ابلكاد املشاركة السياسية للمرأة، 

قتصادي تعزيز التمكني االيف صنع القرار  مراكزوجود املزيد من النساء يف سيسهم . ابملتوسط
ابلتعاون مع  جهوده على هذا الصعيدواصلة ملللمرأة. حث املشاركون االحتاد الربملاين الدويل 

 األمم املتحدة للمرأة.هيئة الربملاانت الوطنية والشركاء، مثل 
جيب على الربملاانت مراجعة العمل والسياسات االجتماعية هبدف تعزيز املساواة يف العمل. جيب  •

الرعاية غري مدفوعة أن تضمن أن تكون أن تعزز رعاية األطفال بتكاليف معقولة، و  على الربملاانت
مر يعترب هذا األوذلك لضمان املساواة يف العمل املأجور. مشرتكة بني الرجال والنساء، األجر 
يعترب . 4.5 اهلدفالتنمية املستدامة، وعلى وجه اخلصوص من أهداف  5اهلدف لتحقيق  اً مفتاح

توفر تغطية احلماية  أيضًا أن برملاانتمطلبًا هو اآلخر. على ا بشأن املساواة يف األجورالتشريع 
مثل اقتصاد الرعاية والقطاع  - فيها االجتماعية يف مجيع القطاعات، مبا فيها تلك اليت تسود النساء

ملاانت أن على الرب اخلاص. جيب  اللوايت يعملن حلساهبنللنساء ابإلضافة طبعًا إىل  –غري الرمسي 
ختاذ الحاجة  مثة، أيضاً  آمناً، وأن حتارب التحرش اجلنسي.تضمن أن يكون مكان العمل مكااًن 

 الشركات. إدارةاملرأة يف  تضمن تواجدتدابري 
من متلك  لتمكينهنوذلك - قرارات اقتصادية صنععلى  النساءتعزز قدرة  أن الربملاانتعلى  •

اخلاصة. هذا  مبشاريعهنبدء ال، حتقيق وفورات و حبر  يَّة األراضي، احلصول على االئتمان، االستثمار
مثة حاجة الختاذ تدابري . A.5 اهلدف ، وعلى وجه اخلصوصSDG 5هو العنصر األساسي يف 

كما ر معقولة،  تستهدف اإلدماج املايل للمرأة. جيب أن تكون اخلدمات املالية متاحة وأبسعاحمددة 
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امليزانيات ينبغي التدقيق يف الفرص املتاحة. للدعم لزايدة حظوظها يف الوصول إىل وحتتاج املرأة 
 لنساء.تصب يف خانة اأن لضمان منظور جندري والسياسات املالية من خالل 

 أيضاً قضااي عرب قطاعية تتطلب املعاجلة أيضاً من قبل الربملاانت. ن حدد املشاركو . 6

فرص  ليحصلن علىتدابري حمددة حيتاج بعضهن الختاذ قد إذ  ؛متجانسة تشكل النساء جمموعةال  •
يف  ممثالت   نَّ يكإىل أن  وحتتجناقتصادية متساوية. تتطلب النساء ذوات اإلعاقة عناية خاصة 

 عملية صنع القرار السياسي.
قوية من الربملانيني لضمان  رقابةإىل لتمكني االقتصادي للمرأة اب اخلاصةالتشريعات حتتاج كافة  •

 تسليمها للنساء. و ورصدها  ها، ومتويلها،تنفيذ
القرارات الربملانية  وذلك هبدف تبصري، حسب اجلندرمع البياانت، والبياانت املصنفة مثة حاجة جل •

تضمن الطريقة، ميكن للربملاانت أن  مبثل هذه. اجلندريةالفوارق الذي يراعي  وتعزيز اإلصالح
 املساءلة.

الرجال  الشراكات مع األمر وكذلك الشراكات النسائية، شراكات، مبا يف ذلكالمن املهم تشكيل  •
 اجملتمع املدين. ومنظماتواملؤسسات املالية 

 . مت نشر االجتماع الربملاين على الشبكة وميكن متابعته على الرابط:7
-events/watch/empowering-http://webtv.un.org/meetings
-work-economy-the-making-women-empower-to-parliaments

men/5363532505001wo-for .لقي االجتماع تغطية جيدة على وسائل التواصل االجتماعي 

وقائع تشهد . سيبقى التمكني االقتصادي للمرأة يف صميم أهداف وعمل االحتاد الربملاين الدويل. 8
 ،(CSW)يف جلنة وضع املرأة لالحتاد الربملاين الدويل وهيئة األمم املتحدة للمرأة  2017الربملاين  جتماعاال

، وال سيما SDGs خبصوص أهداف التنمية املستدامة تشجع زايدة التعاون الدويلجنبا إىل جنب مع قرار 
ال   يف مجعية االحتاد الربملاين الدويلالذي سيتم تبنيه  املايل للمرأة بوصفها حمركا للتنمية إلدماجيتعلق اب ما

إن الربملاانت مدعوة الحتاد الربملاين الدويل لتعزيز التمكني االقتصادي للمرأة. لتواصلة املهود اجل على، 136
 على املستوى الوطين.أعماهلا ونقاشاهتا دوات يف هذه األستخدام ال

http://webtv.un.org/meetings-events/watch/empowering-parliaments-to-empower-women-making-the-economy-work-for-women/5363532505001
http://webtv.un.org/meetings-events/watch/empowering-parliaments-to-empower-women-making-the-economy-work-for-women/5363532505001
http://webtv.un.org/meetings-events/watch/empowering-parliaments-to-empower-women-making-the-economy-work-for-women/5363532505001
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االحتاد الربملاين الدويل أيضًا سلسلة من اللقاءات اجلانبية مبناسبة  نظَّم. ابإلضافة إىل االجتماع الربملاين، 9
مارس/آذار  15-14يف الفرتة املمتدة بني األحداث اجلانبية جرت هذه للجنة وضع املرأة.  61 الدورة ال

الربملاانت واجملتمع املدين يف كل مشاركاً من احلكومات، و  60حىت  50وشهدت حضوراً مميزاً، قوامه ما بني 
إلغاء التمييز  ؛يف احلياة السياسية مشاركة املرأة ؛املرأة يف احلياة السياسية ضدَّ : العنف مت الرتكيز علىحدث. 

 ؛اجلندريةمنع التطرف العنيف عن طريق تغيري السياسات االقتصادية وتعزيز املساواة  ؛يف قوانني اجلنسية
 ومحاية األطفال من العنف.

االحتاد ، أطلق كل من مارس/آذار 15للجنة وضع املرأة يف  61. أيضاً، ومبناسبة انعقاد الدورة ال  10
. مشرتكيف مؤمتر صحفي  2017يف السياسة يف عام املرأة خريطة واألمم املتحدة للمرأة هيئة الربملاين الدويل 

 عن بياانت صدرت حديثاً  استخدمت مقال   500احلدث بتغطية إعالمية واسعة تضم أكثر من  حظي
 واملناصب التنفيذية.الربملاانت النساء يف 
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Reports on recent IPU specialized meetings 
 
 

(j) Parliamentary meeting on the occasion of the 61
st

 session  
of the Commission on the status of Women 

 

(New York, 17 March 2017) 
 
 
1. On 17 March 2017, the IPU and UN Women held their annual parliamentary 
meeting on the occasion of UN Commission on the Status of Women in New York.   
 
2. This year’s event was entitled Empowering parliaments to empower women – 
Making the economy work for women. It was very well attended, with 191 participants, 
including 139 members – of whom 13 were men – from parliaments of 47 countries.  
 
3. The meeting was opened by Mr. M. Chungong, Secretary General of the IPU, and 
Ms. P. Mlambo-Ngucka, Executive Director of UN Women, and chaired by 
Ms. M. Mensah-Williams, President of the IPU Bureau of Women Parliamentarians and 
Chairperson of the National Council of the Parliament of Namibia. The other speakers 
included members of parliament, experts and representatives of international 
organizations. 
 
4. The debates focused on parliamentary strategies to achieve women’s economic 
empowerment. In the first session, participants discussed means to eliminate legal and 
social barriers to women’s economic empowerment. In the following session, they 
analyzed how parliaments can empower women at work, in both the formal and informal 
economies. In the third and final session, the focus was on how to promote women’s 
financial inclusion, in particular by ensuring women’s access to financial services and 
business opportunities.  
 
5. The participants agreed on the following points:  
 

 Women’s economic empowerment requires addressing cross-cutting issues, such 
as a gender stereotypes, discriminatory legislation, gender-based violence and 
unequal access to education and decision-making positions. Nearly 155 countries 
in the world still have gender-discriminatory legislation. There is an urgent need to 
repeal any legal provision that discriminate against women. The participants 
stressed the need to enhance women’s political participation, which currently 
stands at merely 23.3 per cent in parliament on average. Having more women in 
decision-making positions will promote women’s economic empowerment. The 
participants urged the IPU to pursue its efforts in this regard in collaboration with 
national parliaments and partners, such as UN Women. 
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 Parliaments must review labour and social policies so as to promote equality at work. They 
must promote affordable childcare and ensure that unpaid care work is shared between men 
and women so as to ensure equality in paid work. This is key to achieving Sustainable 
Development Goal 5, and in particular target 5.4. Legislation on equal pay is also needed. 
Parliaments must also provide for social protection coverage across all sectors, including 
those where women predominate – such as the care economy and the informal sector – but 
also for self-employed women. They must ensure work is a safe work-place for women and 
combat sexual harassment. Also, measures are needed to ensure that women are at the 
leadership of companies.  

 

 Parliaments should promote women’s ability to make economic decisions – so as to enable 
them to own land, access credit, freely invest, make savings and start their own businesses. 
This is a key element of SDG 5, in particular target 5.A. Specific, targeted measures for 
women’s financial inclusion are required. Financial services must be accessible and 
affordable, but women also need support to increase their chances of accessing available 
opportunities. Budgets and fiscal policies must also be scrutinized through a gender lens to 
ensure that they deliver for women.  

 

6. The participants also identified cross-cutting issues that also need to be addressed by 
parliaments. 
 

 Women are not a homogenous group; some may need specific measures to have equal 
economic opportunities. Women with disabilities require particular attention and need to 
be represented in political decision-making. 

 

 All legislation on women’s economic empowerment requires strong oversight from 
parliamentarians to ensure that it is implemented, resourced, monitored and delivers for 
women. 

 

 Data collection, in particular sex-disaggregated data, is needed so as to inform 
parliamentary decisions and promote gender-sensitive reform. That way, parliaments can 
also ensure accountability. 

 

 It is crucial to form partnerships, including with fellow women, as well as with men and 
financial institutions and civil society organizations.   

 

7. The parliamentary meeting was webcast and can be viewed at; http://webtv.un.org/meetings-
events/watch/empowering-parliaments-to-empower-women-making-the-economy-work-for-
women/5363532505001. It received good coverage on social media. 
 

8. Women’s economic empowerment will continue to be at the core of IPU’s work and 
objectives. The proceedings of the 2017 IPU-UN Women parliamentary meeting at CSW, alongside 
the resolution on Promoting enhanced international cooperation on the SDGs, in particular on the 
financial inclusion of women as a driver of development to be adopted at the 136

th
 IPU Assembly, 

will inform IPU’s continued efforts to advance women’s economic empowerment. Parliaments are 
encouraged to use these tools in their work and debates at the national level. 
 

9. In addition to the Parliamentary meeting, the IPU also organised a series of side events on 
the occasion of the 61

st
 session of the CSW. The side events took place between 14 and 16 March 

and were all very well attended, with 50 to 60 participants from governments, parliaments and civil 
society at each event. The focus was on: violence against women in politics; women’s participation 
in politics; repealing discrimination in nationality laws; preventing violent extremism by changing 
economic policies and promoting gender equality; and, protecting children from violence. 
 
10. Also on the occasion of the 61

st
 session of the CSW, on 15 March, the IPU and UN Women 

launched the Map Women in politics 2017 at a joint press conference. The event received wide 
media coverage with more than 500 articles using freshly released data on women in parliament 
and in executive positions.  
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