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 منتدى النساء الربملانيات
 

 حول  نقاش
 اجلليد لكسرزمخاً جديداً : للمرأة السياسية املشاركة

 
 2017أبريل/نيسان  1 السبت،

 بعد الظهر 4 – 2من الساعة 
 للمؤمترات الدويل ابنغاابندو مركز األول، الطابق قاعة املشاهري،

 
 كةان  ذلة،، ومة . املسةتدامة التنميةة أهةدا  ولتحقيةق للدميقراطيةة أساسي أمر السياسة يف اجلندرية املساواةإّن 

 ملائةةة،اب 23.3 التطنيةةة الربملةةا ت يف للمةةرأة العةةاملي املتتسةة  ويبلةة . املسةةتت ت مجيةة  علةة  جةةدا   بطيئةةا   التقةةد 
 عامةةا   50 الربملةةان يف اجلندريةةة املسةةاواة حتقيةةق سيسةةتغر  الةةتترية، وهبةة  . عةةا  قبةةل ملائةةةاب 22.6 كةةان  أن بعةةد

 .أخرى
 

 األحيةةان بعةة  يف أدت إهنةةاإال  الربملةةا ت، مةةن العديةةد يف تقةةد  إحةةرا  يف فعاليتهةةا احلصةة  أثبتةةت حةةن ويف
 فةنن ولة ل،. احلرجةة كتلةةال أو سةتهد امل األدىن احلةد عنةد املةرأة مشةاركة بقةا  م  جديد،  جاجي سقف إىل

 .طمتحة وتدابري قتية سياسية إرادة يتطلب السياسة يف اجلندرية املساواة حتقيق
 

 إىل املشةاركتن وسيسةتم . السياسةة يف املرأة بشأن الدويل الربملاين االحتاد بيا ت أحدث بعرض املناقشة ستبدأ
. 2017 عةةا يف السياسةةةل ل املةةرأةاالحتةةاد الربملةةاين الةةدويل وهيئةةة األمةةل املتحةةدة للمةةرأة حةةتل  خريطةةة عةةن عةةرض

 .2016 عا  يف الربملان يف املرأة وانتكاسات احملر  التقد  عل  أيضا   وسيطلعتن
 

 املسةةةاواة لتحقيةةةق األولةةةت ت وحيةةةددون اجليةةةدة واملمارسةةات واخلةةةربات اآلرا  املشةةةاركتن سةةةيتبادل العةةةرض، وبعةةد
 .السياسة يف اجلندرية
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 لإىل مدعتون املشاركتنو 
 واحلكتمة؛ الربملان يف املرأة مشاركةحتل  األخرية التطترات بشأن املعلتمات تبادل •
 تعزيةةةز يف فعاليةةةة أكثةةةر كانةةةت  الةةةي احلصةةة ، ذلةةة، يف مبةةةا التةةةدابري، مةةةن الةةةدروس اسةةةت ال /عرض •

 للمرأة؛ السياسية املشاركة
 التةةةةايل، املسةةةةتتى إىل للمةةةةرأة السياسةةةةية املشةةةةاركة حتقيةةةةق دون حتةةةةتل الةةةةي املسةةةةتمرة التحةةةةد ت حتديةةةةد •

 ؛اجلندرية املساواة حنت والتحرك
 .االنت اابت يف النسا  املرشحات جممتعة لتتسي  التسائل حتديد •
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Gender equality in politics is essential to democracy and to achieving the Sustainable 
Development Goals. Yet, progress has been very slow at all levels. The global average of 
women in national parliaments is 23.3 per cent, up from 22.6 per cent a year ago. At this 
pace, it would take another 50 years to reach gender parity in parliament. 
 
While quotas have proved effective in making progress in many parliaments, they have 
sometimes led to a new glass ceiling, with women’s participation remaining at a minimum 
target or critical mass. Achieving gender equality in politics will therefore require strong 
political will and ambitious measures.  
 
The discussion will start with a presentation of IPU’s latest data on women in politics. 
Participants will hear a presentation on the IPU-UN Women Map Women in Politics: 
2017. They will also be briefed on the progress and setbacks of women in parliament in 
2016.  
 
Following the presentation the participants will exchange views, experiences and good 
practices and identify priorities to achieve gender equality in politics. 
 
Participants are invited to: 
 

• Share information on recent developments in women’s participation in parliament 
and in government; 

• Present/Draw lessons from measures, including quotas, that have been most 
effective in enhancing women’s political participation; 

• Identify persisting challenges to bringing women’s political participation to the 
next level, and to moving towards gender parity; 

• Identify means to broaden the pool of women candidates in elections.

http://www.ipu.org/pdf/publications/wmnmap17-en.pdf
http://www.ipu.org/pdf/publications/wmnmap17-en.pdf
http://www.ipu.org/pdf/publications/WIP2016-e.pdf
http://www.ipu.org/pdf/publications/WIP2016-e.pdf


 

 

 


