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 منتدى النساء الربملانيات
 

 حول  نقاشحلقة 
 غدا   املستدامة التنمية لتحقيق اليوم الفتيات متكني

 2017نيسان  أبريل/ 1 السبت،
 بعد الظهر 5:30 – 4:00من الساعة 

 للمؤمترات الدويل ابنغاابندو مركز األول، الطابق قاعة املشاهري،
 

 للمللرأ  نقللد  أن أردان إذا ولكللن. 2030 لعللا  املسللتدامة التنميللة خطللة يف ابرز  مكانللة اجلندريللة املسللاوا  حتتللل
 .اآلن الفتيات تمكنيب نبدأ أن جيب ،2030 عا  حبلول

 

 يللزلن يلللوا هن ال ذلللل ، وملل . والصلل ة التعللللي  عللل  الفتيلللات حصللول فللر  حتسلللنت األخللري ، السللنوات ويف
 األطفلال زواج مثلل الضلار ، املمارسلات زاللت وملا. والتهميش والعنف ،والعمر ،اجلنس نوع عل  القائ  التمييز
 .للفتيات ابلنسبة واملستقبل لل اضر حتديا  تشكل لإلانث، التناسلية األعضاء وتشويه

 

 وامللللوارد السياسلللية واإلراد ، االهتملللا  ملللن يكفللل  ملللا خصصلللنا إذافقللل   اجلندريلللة املسلللاوا  أهلللدا  سلللتت ققو 
 .اليو  الفتيات لتمكني

 

 :التالية املسائل النقاش حلقة يف املشاركون يتناول
 ستدامة؟ملا التنميةحتقيق  عل  املمكنات الفتيات ساعدسي كيف •
 ورفللللاههن، صلللل تهن وتعزيللللز الفتيللللات، حقللللو  حلمايللللة الفعالللللة واالسللللجاتي يات اإل للللراءات هلللل  مللللا •

 واالقتصادي؟ والتعليم  اال تماع  متكينهن وتيسري
 األعضللاء وتشللويه األطفللال زواج عللل  القضللاء يف اجليللد  واملمارسللات والت للديت الن احللات هلل  مللا •

 لإلانث؟ التناسلية
 الفتيللللات متكللللني يف املسللللا ة للربملللللانيني ميكللللن كيللللفو  للربملللللاانت؟ األولويللللة ذات اإل للللراءات هلللل  املللل •

 قوقهن؟الوفاء حبو 

لالحتاد الربملاين الدويل 136العامة الـ اجلمعية   
2017أبريل/ نيسان  5 -1 –بنغالدش  –دكا   
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 أ لل ملن وضلعها للربمللاانت ميكلن اللي األولويت وحتديد اجليد  املمارسات تبادل للمشاركني املناقشة وستتيح
 .متكينها وضمان رفاهها وتعزيز الفتا  حقو  دع 

 

 .واخلربات اآلراء املشاركون يتبادل مث. املناقشة فريق أعضاء من متهيدية مبالحظات املناقشة وستبدأ
 

 



 

136th IPU Assembly 
Dhaka, Bangladesh, 1- 5 April 2017 
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#IPU136 

 

Forum of Women Parliamentarians 
 

Panel discussion on 
 

Empowering girls today to achieve sustainable 
development tomorrow 

 
Saturday, 1 April 2017 

4.00 – 5.30 p.m. 
Celebrity Hall, first floor, Bangabandhu International Convention Centre 

 
 
Gender equality features prominently on the 2030 Agenda for Sustainable Development. 
But if we are to deliver for women by 2030, we must start empowering girls now.  
 
In recent years, girls’ access to education and health has improved. Nevertheless, they 
continue to face both gender- and age-based discrimination, violence and 
marginalization. Harmful practices, such as child marriage and female genital mutilation, 
continue to challenge both the present and future for girls.  
 
Gender equality objectives will only be met if we dedicate sufficient attention, political will 
and resources to the empowerment of girls today.  
 
Participants in the panel discussion will address the following questions: 
 

• How will empowering girls help to achieve sustainable development? 
• What are effective actions and strategies to protect girls’ rights, promote their 

health and wellbeing, and facilitate their social, educational and economic 
empowerment?  

• What are the successes, challenges and good practices in eliminating child 
marriage and female genital mutilation? 

• What are the priority actions for parliaments? How can parliamentarians 
contribute to empowering girls and to fulfilling their rights? 

 
 
The discussion will allow participants to share good practices and to identify priorities that 
parliaments can establish in order to uphold girl’s rights, promote their well-being and 
ensure their empowerment. 
 
The discussion will start with introductory remarks from panellists. Participants will then 
exchange views and experiences. 
 
 



 

 

 


