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 لالتحاد البرلماني الدولي 318الجمعية العامة الـــ 
 واالجتماعات ذات الصلة

 سويسرا جنيف،
 4038 مارس/  آذار 42-48

 
 

 البرلمانيات النساء منتدى
 والعشرون السابعة الدورة

 

 4038 مارس/  آذار 42 و 42 جنيف،
 
 
 

 

I. االجتماعات وترتيب المداخالت جدول: 
 الستت   يتتو  سويستترايف  للمتترارا  التتدةي جنيتت  مركتت  يف الربملانيتتا النستتا   ملن تتد  ةالعشتترة  الستتاةعة التتدة   عقدستت   
ةعتتد  4:01 الستتا ة ةمتت  ،ةعتتد الر تتر 0:11 الستتا ة  تتى صتت ا ا   01:01 الستتا ة متت  ،4102 متا  /  آذا  42

تت. ةعتتد الر تتر 0:01 الستتا ةالر تتر  تتى   متت  ،4102 متتا  /  آذا  42 الثالثتتا  يتتو  خاصتتة جلستتة املن تتد  يعقدةس 
ةعتد  2:11 الستا ة ةعد الر ر  تى  0:01 السا ة ةم  ،ةعد الر ر 4:01 السا ةةعد الر ر  ى  4:11 السا ة
 .الر ر

 

  مسيتة قائمتة هنتا  تكتو  ةلت  ،دقتائ  ثتالث ال حدث مد  ت جاةز ال قد ،ةفّعال تلقائي نقاش إثا   إىل اجللسة ةهتدف
  لتتتت  املوجتتتتود  االستتتت ما   تع ئتتتتة ختتتتالل متتتت  الكلمتتتتة طلتتتت  متتتت  املشتتتتا كو  ستتتتي مك  العامتتتتة، اجللستتتتة يف. للم حتتتدثن
 .املكات 

 

II. المعدل تفصيليال األعمال جدول: 
 ةالثانية األةىل :اجللس ا 

 السا ة ةم . ةعد الر ر 0:11 ص ا ا   ى السا ة 01:01 السا ة م  ،4102 ما  /  آذا  42 الس  ،
 .ةعد الر ر 0:01 ةعد الر ر  ى السا ة 4:01

 .للمرارا  الدةي جني  مرك  ،الطاة  األ ضي ،4  قم قا ة

 من د  النسا  الربملانيا 
 جدول األعمال

FEM/27/A.1 
 4102نوفمرب / تشري  الثاين 41
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 .إقرار جدول األعمال .3
 

 :النهوض بالمساواة الجندرية إلى الرامية األنشطة .4
 

 النسا  الربملانيا  مك   تقرير (أ) 
 األةل تشتري  02 يف ةطرسترب   ستان يفالت    قتد   دة تت  يف املك   مداةال   ل  املشا كو  سيطلع

 .4102 ما  /  آذا  42 جني  ةيف ،4102 أك وةر/ 
 اجلند ية  الشراكة جممو ة تقرير (ب) 

 اجلند يتتة املستتاةا  ضتتما   لتت  اجملمو تتة عمتت تة . اجملمو تتة ةتوصتتيا   متت   لتت  املشتتا كن إطتتال  ستتي م
  تلل ةت. تنفيتذها  لت  ةتشترف اجملتال هذا يف إصال ا إجرا  ة ت دأ ةهي. الدةي الربملاين االحتاد داخ 

 .ال نفيذية اللجنة أ ضا  م  ةامرأتن  جلن م  اجملمو ة
 اجلند ية املساةا  ل ع ي  األخري  الدةي الربملاين االحتاد أنشطة    علوما ةل دث امل اإل اطة (ج) 

 .اجلند ية املساةا  ل ع ي  األخري  الدةي الربملاين االحتاد أنشطة  ل  املشا كو  سيطلع
 

 .ص ا ا   00:00 السا ة  ند املناقشة ةس خ  م
 

 :جندري منظور من 318العامة الــ  الجمعية أعمال في المساهمة .1
 

 ناقشي  ةس ت. 002العامتة التتت  اجلمعيتة أ متال جتدةل يف املتد جن القترا ي  يمشترة  مناقشة إىل املشا كو  د  ي  س  
. الربملانيتا النستا   من د  سيقدم ا ال  ال عديال  ةشل  توصيا  ةس صد  ،د ياجلن املنرو  م  موضو  ك 
 :ال اي النحو  ل  ةا دا   موضو ا   من ما ك  تغطي ،جممو  ن يف سي م العم  الغرض ةهلذا

 

 :األ مال جدةل م  2 ال نداألةىل  اجملمو ة اقشن   ت  س  
 .(اللجنة الدائمة للسلم ةاألم  الدةلين" )املس دامة ال نمية ل حقي  كوسيلة السال  احلفاظ  ل "

 

 :األ مال جدةل م  0 ال ندالثانية  اجملمو ة اقشن   ت  س  
اللجنتتة " )امل جتتدد  الطاقتتة جمتتال يف خاصتتة املستت دامة، ال نميتتة أهتتداف تنفيتتذ يف اخلتتا  القطتتا  إشتترا "

 .(الدائمة لل نمية املس دامة ةال موي  ةال جا  
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  لك  ةمقر ا    ئيسا   املن د  سيعّن . للمناقشة أفرقة إىل املن د  سينقسم القرا ي ، ملشرة ي موج   رض ةةعد
 لستةاجل يف الربملانيتا  النستا  من تد  إىل اجملمو تا  توصتيا  املقر ة  ةسيقد . مك    توصية  ل  ةنا   ، جممو ة

 .الر ر ةعدال  س   عقد 
 .ةعد الر ر 0:11 السا ةص ا ا   ى  00:01 السا ة م  جممو ة ك  ةس ج مع
 .ةعد الر ر 4:01 السا ة  ند أ مال  املن د  ةسيس لن 

 

 وكيفيـــة الجذريــة األســبا  ناقصــاا  السياســة تمثـــيالا  فــي المــرأة تمثيــ يـــ ال  ال لمــاذا" :بشــ ن نقــا  حلقــة .2
 ".معالجتها

 

تت   تتول التتدةي الربملتتاين لالحتتتاد حتليتت  آختتر إىل استت نادا   للمتترأ ، السياستتية للمشتتا كة الراهنتتة احلالتتة املن تتد  ناقشي  س 
 اجلذ يتة األست اب شتاف كا  إىل أيضتا   س  دف املناقشة فإ  اإل صا ا ، ة ا  ما إىل ةةالنرر. الربملانا  يف املرأ 
تتتتت. لمتتتتترأ ل النتتتتتاق  ل مثيتتتتت ل  هلتتتتتذ  لل صتتتتتدي امل  كتتتتتر  ةالطتتتتتر  املما ستتتتتا  أفضتتتتت  ت تتتتتادل إىل املشتتتتتا كو  د  ي  ةس 

أنصتتا  املستتاةا   م تتاد   ةشتتل  مناقشتتة ذلتت  ي ضتتم ةس  . قطا تتا  لعتتد  ةشتتام  كلتتي هنتت  ختتالل متت  ال حتتديا 
 .للمرأ  السياسية املشا كة  ل  إجياةيا   تلثريها ةكيفية ،الدةليةاجلند ية 

 

 .مسا    2:01 السا ة ند  النقاش  لقة ةس خ  م
 :المناقشة فريق مقرري تقارير .5

 

تتتت تتتت. تقتتتتا يرهم املناقشتتتتة فريتتتت  مقتتتتر ة  قدّ ي  س   النستتتتا  مك تتتت   ئتتتتي  متتتتع ي شتتتتاة  أ  ذلتتتت  ةعتتتتد املن تتتتد  يطل ةس 
تت التت  ال عتتديال  يعتتد ةأ  ،الربملانيتتا    قتتدها املقتتر ) اللجنتتة الدائمتتة للستتلم ةاألمتت  التتدةلين مناقشتتة أثنتتا   قدّ    س 

 الستتتتا ة ةمتتتت  ةعتتتتد الر تتتتر، 04:01 الستتتتا ة  تتتتىصتتتت ا ا   0:01 الستتتتا ة متتتت  متتتتا  /  آذا  40 األ تتتتد يتتتتو 
 املقتتتر ) اللجنتتتة الدائمتتتة لل نميتتتة املستتت دامة ةال مويتتت  ةال جتتتا  ة  ،(مستتتا    0:01 الستتتا ةةعتتتد الر تتتر  تتتى  4:01
 (.ةعد الر ر 0:11 السا ة ى ص ا ا   0:01 السا ة م  ما  /  آذا  40 األ د و ي  قدها

 

 :البرلمانيات النساء لمنتدى والعشرين الثامنة الدورة انعقاد وتاريخ مكان .6
 

 الثالثة اجللسة
 0:01 السا ة ةم  ،ةعد الر ر 0:11 ظ را   ى السا ة 04:11 السا ة م  ،4102 ما  /  آذا  42 الثالثا 

 .ةعد الر ر 2:11 ةعد الر ر  ى السا ة
 .للمرارا  الدةي جني  مرك  ،الطاة  األ ضي ،2 ة 0 قا ة  قم
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 (ةعد الر ر 0:11 ظ را   ى السا ة 04:11 السا ة م ) البرلمانياتالنساء  مكتب انتخابات .2
 

 حمت ، ةذلت  ل حت  لربملانيتا لنستا  ال مك  ت   ضتوية نصت  لربملانيتا لنستا  ال  ةالعشرة  الساةع املن د  يجددس  
 أ ضتتتتا الستتتتيدا    تتتت  فضتتتتال   ،4102 متتتتا  /  آذا  يف   ضتتتتوي   متتتتد  تن  تتتتيا  اللتتتتوا  اإلقليميتتتتاملمتتتتثال  

 .الربملا  يف مقا ده  اللوا  فقد  الربملا 
 

  تتتتديثا   املنشتتتتل للمك تتتت  للستتتتما  ،ةعتتتتد الر تتتتر 0:01 الستتتتا ة  تتتتى اجللستتتتة تعليتتتت  ستتتتي م االن خاةتتتتا ، ةةعتتتتد
 (.للرئي  ةالثاين األةل نةالنائ  ،الرئي ) لرئاس   مرشحن ةاخ يا  سرية جلسة يف ةاالج ما 

 
ةعتتد  2:11 الستتا ة ةعتتد الر تتر  تتى 0:01 الستتا ة متت )( تــاب ) البرلمانيــاتالنســاء  مكتــب مــدير انتخــا  .8

 (الر ر
 

 ةالثتتتاين األةلائ ن ةالنتت التترئي  ملنصتت  الرتشتتيحا   لتت  للموافقتتتة جلستت   الربملانيتتا  من تتد  النستتا  سيستت لن 
 .الربملانيا النسا   مك   لرئي 
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FEM/27/A.1 
                          وتشكي  أعضاءه مكتب النساء البرلمانيات تكوين
(4032نوفمبر /تشرين الثاني 42 حتى)  

 
(:4038-4036) المكتب أعضاء – أ  

 البلد االسم 
مينسا ةيليام . السيد    الرئيس  نامي يا 

  شاغر النائب األول للرئيس
 سلطنة  ما  السيد  ناشئة ةن  سعود اخلرةصية النائب الثاني للرئيس

 
:الممثلون اإلقليميون –    

 تاريخ انتهاء المدة البلد االسم 
 
 

المجموعة 
 اإلفريقية

مينسا ةيليام . السيد    4102ما   / آذا  نامي يا   
إن ي موإندمي و. السيد  ج 4102ما   / آذا  الغاةو    
أديدةين. السيد  ف 4141ما   / آذا  نيجرييا   
غاكوةا. أ. السيد  ج 4141ما   / آذا   ةاندا   

 
المجموعة 
 العربية

4102ما   / آذا  سلطنة  ما  السيد  ناشئة ةن  سعود اخلرةصية  
4102ما    /آذا  تون  السيد  سالف القسنطيين  

4141ما   / آذا  السعودية الدك و   هد    د الرمح  صاحل احلليسي  
4141ما   / آذا  مصر السيد  ما جري   از    د املل   

مجموعة آسيا 
والمحيط 

ئالهاد  

خا . أ.السيد  ة 4102ما   / آذا  ةنغالدش   
خالد ةا في . السيد  أ 4102ما   / آذا  ةاكس ا    
سرييوتياةو .   السيد  4141ما   / آذا  تايالند   

كا يراثنا. ة. السيد    4141ما   / آذا  سريالنكا   
ةرتينكو. السيد  ف  4102ما   / آذا   ةسيا االحتادية   
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مجموعة 
 أوراسيا

نوم شي . السيد  إ 4102ما   / آذا  ةيال ةسيا   
غومريةفا. السيد  ل 4141ما   / آذا   ةسيا االحتادية   
أتشيميا . السيد    4141ما   / آذا  أ مينيا   

 
مجموعة أمريكا 
الالتينية ومنطقة 
 البحر الكاريبي

4102ما   / آذا   شاغر  
فيسن . السيد  ج 4102ما   / آذا  الدةمنيكا    
ميندةزا فريناندي . السيد  إ 4141ما   / آذا  ةوليفيا   
4141ما    /آذا  ةرية  ةة  ةي ي ا. السيد     

 
 

+34مجموعة   

إ ان .  السيد   4102ما   / آذا  فرنسا   
4102ما   / آذا   شاغر  

4141ما   / آذا  كندا  طاهلل جا . السيد     
لوكاتيللي. السيد  ب 4141ما   / آذا  إيطاليا   

 
:أعضاء اللجنة التنفيذية –ج   
(ال نفيذية اللجنة يف  ضوي    مد  طوال املنص ، حبكم)  

 

  
 
 

 تاريخ انتهاء المدة البلد االسم
4102أك وةر / تشري  األةل  اجل ائر السيد  فوزية ة  ةادي   

دي أةليفريا فالن . ي. السيد    4100أك وةر / تشري  األةل  أنغوال   
ليادال هوكيالند. ه السيد  4100أك وةر / تشري  األةل  النرةي    
4100أك وةر / تشري  األةل  النيجر   ي و. السيد  أ  
فريير غومي . ةاي. السيد    4141أك وةر / تشري  األةل  كوةا   
نيلن -كيينري. السيد    4140أك وةر / تشري  األةل  سويسرا   
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:رؤساء دورات منتدى النساء البرلمانيات –د   
(   سن ن ملد  املنص  حبكم)  

 تاريخ انتهاء المدة البلد االسم
لوة. السيد    4102ما   / آذا   زام يا   
موين نواز. السيد  د 4100ما   / آذا   ةنغالدش   
كا يلوفا. ج.السيد  4100أك وةر / تشري  األةل   ةسيا االحتادية   
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E 
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FORUM OF WOMEN PARLIAMENTARIANS 
27

th
 SESSION 

 

Geneva, 24 and 27 March 2018 
 

 
Forum of Women Parliamentarians FEM/27/A.1 
Agenda 20 November 2017 
 
 
I. MEETING SCHEDULE AND SPEAKING ARRANGEMENTS 
 
The 27

th 
session of the Forum of Women Parliamentarians will be held at the International 

Conference Centre of Geneva (CICG), Switzerland, on Saturday, 24 March 2018, from 
10.30 a.m. to 1 p.m. and from 2.30 to 5.30 p.m. The Forum will hold a special sitting on 
Tuesday, 27 March 2017, from 2 to 2.30 p.m. and from 3.30 to 4 p.m. 
 
The session is meant to elicit spontaneous and active debate. Speaking time may not 
exceed three minutes. There will be no formal list of speakers. In plenary, participants will 
be able to request the floor by completing the form to be found on the desks. 
 
II. ANNOTATED PROVISIONAL AGENDA  
 

First and second sittings 
Saturday, 24 March 2018, from 10.30 a.m. to 1 p.m. and from 2.30 to 5.30 p.m 

Room 2, level 0, CICG 

 
1. Adoption of the agenda 
 
2. Activities to advance gender equality 
 

(a) Report of the Bureau of Women Parliamentarians  
Participants will be briefed about the Bureau’s deliberations at its sessions in 
St. Petersburg on 18 October 2017 and in Geneva on 24 March 2018. 

 

(b) Report of the Gender Partnership Group 
Participants will be briefed about the work and recommendations of the Group. 
The Group works to ensure gender equality within the IPU. It initiates reforms 
in this area and oversees their implementation. It is composed of two men and 
two women members of the Executive Committee. 

 

(c) Update on recent IPU activities for the promotion of gender equality 
Participants will be briefed about IPU’s recent activities to promote gender 
equality. 

 
The discussion will conclude by 11.15 a.m. 
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3. Contributing to the work of the 138
th

 Assembly from a gender perspective 
 

Participants will be invited to discuss the two draft resolutions on the agenda of the 
138

th
 Assembly. They will discuss each topic from a gender perspective and issue 

recommendations on amendments to be submitted by the Forum of Women 
Parliamentarians. For this purpose they will work in two groups, each covering one topic as 
follows: 
 

Group 1 will discuss item 4 of the agenda: 
“Sustaining peace as a vehicle for achieving sustainable development” (Standing 
Committee on Peace and International Security) 

 
Group 2 will discuss item 5 of the agenda: 

“Engaging the private sector in implementing the SDGs, especially on renewable energy” 
(Standing Committee on Sustainable Development, Finance and Trade) 

 

After a short presentation on the two draft resolutions, the Forum will split into the discussion 
groups. On the recommendation of its Bureau, the Forum will designate a chairperson and a 
rapporteur for each group. The rapporteurs will submit the groups’ recommendations to the 
Forum of Women Parliamentarians at its afternoon sitting. 
 
Each group will meet from 11.30 a.m. to 1 p.m. 
 
The Forum will resume its work at 2.30 p.m. 
 

4. Panel discussion on Why are women still underrepresented in politics? The root 
causes and how to address them. 

 

The Forum will debate the current state of affairs of women’s political participation, based on 
the latest IPU analysis on women in parliaments. Looking beyond statistics, the discussion 
will also aim to explore the root causes of women’s underrepresentation. Participants will be 
invited to share best practices and innovative ways to address these challenges through a 
holistic and cross-sectoral approach. This will include a discussion on the International 
Gender Champions initiative and how it might impact positively on women’s political 
participation. 
 
The panel discussion will conclude by 4.30 p.m. 
 

5. Reports of the discussion group rapporteurs 
 

The discussion group rapporteurs will present their reports. The Forum will then ask them to 
consult with the President of the Bureau of Women Parliamentarians and prepare 
amendments to be presented during the debate of the Standing Committee on Peace and 
International Security (scheduled for Sunday 25 March from 9.30 a.m. to 12.30 p.m. and 
from 2.30 to 6.30 p.m.), and of the Standing Committee on Sustainable Development, 
Finance and Trade (scheduled for Sunday 25 March from 9.30 a.m. to 1 p.m.). 

 
6. Venue and date of the 28

th
 session of the Forum of Women Parliamentarians  

 
 

Third sitting 
Tuesday, 27 March 2018, from 12 to 1 p.m. and from 3.30 to 4 p.m. 

Rooms 3 & 4, level 0, CICG 

 
7. Elections to the Bureau of Women Parliamentarians (12 to 1 p.m.) 

 
The 27

th
 Forum of Women Parliamentarians will renew half of the membership of its Bureau 

of Women Parliamentarians, to replace those regional representatives whose terms expire in 
March 2018, as well as those members of parliament who have lost their seats in parliament. 
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After the elections, the sitting will be suspended until 3.30 p.m. to allow the newly-constituted 
Bureau to meet in camera and select candidates for its Presidency (President, First Vice-
President and Second Vice-President).  

 
7. Elections of the Presiding Officers of the Bureau of Women Parliamentarians 

(continued) (3.30 to 4 p.m.) 
 
The Forum of Women Parliamentarians will resume its sitting to approve the candidatures for 
the offices of President and First- and Second Vice-Presidents of the Bureau of Women 
Parliamentarians. 
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COMPOSITION AND OFFICERS OF THE BUREAU 

OF WOMEN PARLIAMENTARIANS 
(As at 24 November 2017) 

 
 

OFFICERS (March 2016–2018)   
President Ms. M. Mensah-Williams (Namibia)  
First Vice-President Vacancy  
Second Vice-President Ms. N. Al Kharoosi (Oman)  

REGIONAL REPRESENTATIVES   Expiry of term 

African Group: 
Ms. M. Mensah-Williams (Namibia) Ms. J. Nze Mouenidiambou (Gabon) March 2018 
Ms. F. Adedoyin (Nigeria) Ms. J. Gakuba (Rwanda) March 2020 

Arab Group: 
Ms. N. Al Kharoosi (Oman) Ms. S. Ksantini (Tunisia) March 2018 
Ms. H. Alhelaissi (Saudi Arabia) Ms. M. Azer Abdelmalak (Egypt) March 2020 

Asia-Pacific Group: 
Ms. W. A. Khan (Bangladesh) Ms. A. Khalid Parvez (Pakistan) March 2018 
Ms. S. Sirivejchapun (Thailand) Ms. R.W Karirathna (Sri Lanka) March 2020 

Eurasia Group: 
Ms. V. Petrenko (Russian Federation) Ms. A. Naumchik (Belarus) March 2018 
Ms. L. Gumerova (Russian Federation) Ms. K. Atshemyan (Armenia) March 2020 

Group of Latin American and the Caribbean: 
Vacancy Ms. J. Vicente (Dominican Republic) March 2018 
Ms. E. Mendoza Fernández (Bolivia, 
(Plurinational State of) 

Ms. K.J. Beteta Rubín (Peru) March 2020 

Twelve Plus Group: 
Ms. S. Errante (France) Vacancy March 2018 
Ms. S. Ataullahjan (Canada) Ms. P. Locatelli (Italy) March 2020 

MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE 
(ex officio, for the duration of their term on the Executive Committee) 

Expiry of term 

Ms. F. Benbadis (Algeria) October 2018 
Ms. M.I. de Oliveira Valente (Angola) October 2019 
Ms. H. Haukeland Liadal (Norway) October 2019 
Ms. A. Habibou (Niger) October 2019 
Ms. Y. Ferrer Gómez (Cuba) October 2020 
Ms. M. Kiener-Nellen (Switzerland) October 2021 

PRESIDENTS OF THE FORUM OF WOMEN PARLIAMENTARIANS 
(ex officio for two years) 

Expiry of term 

Ms. N. Luo (Zambia) March 2018 
Ms. D. Moni Nawaz (Bangladesh) March 2019 
Ms. G. Karelova (Russian Federation) October 2019 

 


