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 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 

 طط

 

 

 
 
 

 النساء البرلمانيات منتدى إلى دعوة
 62 الدورة

 6142 أكتوبر / تشرين األول 41 بطرسبرغ، تسان

 
 ،عزيزيت السيدة الرئيس
 عزيزي السيد الرئيس،

 
 قصدر يف 731ددددددد ال العامدة اجلمعيدة انعقداد مبناسدةة الربملانيدا النسدا   ملنتدد  رالعشدرر  السادسدة الددرةة ستعقد

/ األرل تشدددري  71 السدددةت، يددد   املنتدددد  رسددديعتم . يف ةرسددديا ادحتاديدددة بطرسدددرب  تسدددان يف تافريتشسددد  
بعدد  71:31 السداعة رمد . بعد الظهدر 73:11 الساعةصةاحاً حىت  71:31 الساعة م  ،7171 أكت بر
 م تدد  أعددد  الدد ي امل ّضدد  املؤقددت األعمددال جدددرل رسددتعدر . بعددد الظهددر 71:31 السدداعة حددىت الظهددر
 .7171 أبريل/ نيسا  يف دكا يف عقد اليت ان درةته يف الربملانيا النسا  

 

 تتعلد  مددالال يقد  رسد ،731 دددددددالالعامدة  اجلمعية أعمال يف مسامهته األرىل، جلسته يف املنتد ، رسيناقش
 العشددددري  السددددن ية الدددد كر : تن عنددددا ةشدددداةكم. اجلمعيددددة أعمددددال جدددددرل مدددد  1 الةنددددد حدددد ل بالشددددؤر  اجلندةيددددة

 اخلامسددة بالدد كر  ادحتفددال بشدد   مناقشددة سددتعري الثانيددة، اجللسددة ريف. الدميقراطيددة بشدد   العددامل  لإلعددال 
 .الدريل الربملاين ادحتاد ةئيس ملنص  املرشحني إىل رادستماع للن ع اجلندةي املراعية للربملانا  العمل خلطة

 

 لالتحاد البرلماني الدولي 432الجمعية العامة الـــ 
 يةاالتحادروسيا بطرسبرغ،  تسان

 6142أكتوبر / تشرين األول  41-41

FEM/26/C.1 
 7171 ي ني / حزيرا  71
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 السدداعة مدد  7171 أكتدد بر/ األرل تشددري  71 الثالثددا ، يدد   املسدداراة بشدد   مناقشددة أيضدداً  املنتددد  رسدديعقد
 قصدددددددر ،(األةضددددددد  الطددددددداب ) درمسددددددد   قاعدددددددة يف. بعدددددددد الظهدددددددر 73:11 السددددددداعة حدددددددىتصدددددددةاحاً  77:11

 الصدداح أجددل مدد  الرقابددة مماةسددة: الطددرا املثلدد  لالنفدداا املددايل" م ضدد ع علدد  املناقشددة رسددزكز. تافريتشسدد  
 .الس ا  عل  رالرجال النسا  م  ال ف د، أعضا  جلمي  مفت حة رست    ،"العا 

 

 مجعيددا  إىل ال فدد د يف األعضددا  رالرجددال النسددا  مدد  الربملددانيني كددل أمددا  مفتدد   الربملانيددا  النسددا  منتددد إ  
 .املشاةكة عل  رالنسا  الرجال م  رفدكم أعضا  تشعي  عل  أحث م رل لك. الدريل الربملاين ادحتاد

 
 املخلص ل م                                             

 
 
 
 

  نغغتش ن ماةت                                                                        
 األمني العا                                                                       
 لالحتاد الربملاين الدريل                                                                       
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St. Petersburg, 14 October 2017 
 
 
Dear Madam President, 
Dear Mr. President, 
 
The 26

th 
session of the Forum of Women Parliamentarians will be held on the occasion of 

the 137
th
 Assembly in Tavrichesky Palace in St. Petersburg, Russian Federation. The 

Forum will meet on Saturday, 14 October 2017, from 10.30 a.m. to 1 p.m. and from 
2.30 to 5.30 p.m.  You will find enclosed the provisional annotated agenda, which was 
prepared by the Bureau of Women Parliamentarians at its session held in Dhaka in 
April 2017. 
 
At its first sitting, the Forum will discuss its contribution to the work of the 137

th
 Assembly 

and will provide gender-related input on Item 4 of the Assembly agenda Sharing our 
diversity: The 20

th
 anniversary of the Universal Declaration on Democracy. At the second 

sitting, it will hold a discussion on marking the 5
th
 anniversary of the Plan of Action for 

Gender-sensitive Parliaments and hear the candidates for the office of President of 
the IPU. 
 
The Forum will also hold a parity debate on Tuesday, 17 October 2017 from 11 a.m. to 
1 p.m. in Dumsky Hall (ground floor), Tavrichesky Palace. The debate will centre on the 
theme Holding the purse strings: Exercising oversight for the common good and will be 
open to all delegations members, both women and men. 
 
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 men and women members of your delegation to participate. 
 
Yours sincerely, 
 

 
 
 
Martin Chungong 
Secretary General 

encl: Annotated provisional agenda 


