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املوجزة مذكرة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب  

للمجلس احلاكم ،199والدورة  ،135اجلمعية حول اجتماعات   
الربملاين الدويل واللجان الدائمة لالحتاد  

(2016أكتوبر  تشرين أول / 27-23سويسرا /  جنيف)     
 

 مقدمة :
  

عية اجلم اجتماعات -سويسرا – جنيف مدينة  تنعقد يف 27/10/2016إىل  23يف الفرتة من 
 التسعني بعد املائةو  التاسعةالدورة واجتماعات  ،والثالثني بعد املائة لالحتاد الربملاين الدويل اخلامسة

. االحتاديف  وفود برملانية متثل الربملاانت األعضاء الفعالياتوتشارك يف هذه . للمجلس احلاكم لالحتاد
منظمات األمم املتحدة، بصفة عضو مشارك أو مراقب ممثلو العديد من  ،وحيضر االجتماعات

نظمات وممثلو امل ،والبنك الدويل ،ويلواملنظمات الدولية األخرى املختصة كالصليب األمحر الد
مريكا أ ريقي، واحتاد برملاانتفاإلالربملاين  االحتاد، و الربملاين العريب االحتاد، ومن بينها قليميةإلالربملانية ا

 الالتينية، والربملان االورويب .... وغريها.
 

اركني يف املش ،العربية ويسر األمانة العامة لالحتاد أن تقدم لألخوة أعضاء الوفود الربملانية
 هذه سيتم تداوهلا يفهذه املذكرة اليت تلقي ضوءًا على أهم القضااي اليت  ،جنيفاجتماعات 
. وأتمل االحتادن حملة عإىل  إضافة املختلفة االحتاداألنشطة اليت ستقوم هبا هيئات  وأهم، االجتماعات

 يسرو  عوانً هلم يف نشاطهم ويف أدائهم ملهماهتم على أكمل وجه. ،األمانة العامة أن تكون هذه املذكرة
 مضموهنا،و  أن تتلقى أية مالحظات أو اقرتاحات على أسلوب إعداد هذه املذكرحتاد الاألمانة العامة ل

 تعميماً للفائدة ووصوالً لألهداف املرجوة. ،أية مذكرات مستقبلية إعدادليتسىن لنا أخذها عند 
 

    *       *    *  
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 الفهرس
 

 الصفحة املوضوع
 13-4 برانمج العملمكان االجتماعات و 
 15-14 للمجلس احلاكم 199جدول أعمال الدورة  
 15 لالحتاد 135جدول أعمال اجلمعية 

 16 بنود طارئة على جدول األعمالالطلبات اخلاصة إبدراج 
 17 جلنة السلم واألمن الدولينياللجنة الدائمة األوىل 
 18 جلنة التنمية املستدامة والتمويل والتجارةاللجنة الدائمة الثانية 

 19 جلنة الدميقراطية وحقوق اإلنسانالثالثة اللجنة الدائمة 
 21-19 اللجنة اخلاصة بشؤون األمم املتحدةاللجنة الدائمة الرابعة 

 21  اللجنة التنفيذية
 22 النساء الربملانيات منتدى

 23 الشباب الربملانينيمنتدى 
 24 اجتماعات اهليئات واللجان األخرى

 28-24 االحتادالشواغر يف أجهزة ملء 
 29-28 االجتماع التنسيقي للوفود الربملانية العربية

 30 اإلسالميةالربملانية االجتماع التنسيقي للمجموعة 
 30 الربملانية اآلسيويةاالجتماع التنسيقي للمجموعة 
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 :وبرانمج العمل مكان االجتماعات -أوالً 

 
 

واجتماعات اجمللس احلاكم، وكذلك اجتماعات اللجان الدائمة، ومجيع األنشطة املرتبطة هبا يف املركز لالحتاد الربملاين الدويل،  135جتري اجتماعات اجلمعية 
 الدويل للمؤمترات يف مدينة جنيف السويسرية وفق برانمج العمل التايل:

 
 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
ملاين الرب  االحتاداالجتماعات الرئيسة، مقر  قاعة اللجنة الفرعية للشؤون املالية 13:00 11:00 2016/10/20 اخلميس

 الدويل
 مغلقة

ملاين الرب  االحتاداالجتماعات الرئيسة، مقر  قاعة اللجنة الفرعية للشؤون املالية 18:00 15:00  
 الدويل

 مغلقة

ملاين الرب  االحتاداالجتماعات الرئيسة، مقر  قاعة اللجنة التنفيذية 13:00 10:00 2016/10/21 اجلمعة
 الدويل

 مغلقة

ملاين الرب  االحتاداالجتماعات الرئيسة، مقر  قاعة اللجنة التنفيذية 18:00 15:00  
 الدويل

 

ملاين الرب  االحتاداالجتماعات الرئيسة، مقر  قاعة جمموعة الشراكة اجلندرية 10:00 09:00 2016/10/22 السبت
 الدويل

 مغلقة
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 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
  فجنيالبهو، املركز الدويل للمؤمترات يف  بدء التسجيل 19:00 09:00  
 مغلقة CCV ،، املبىن امللحقصالة لوزان جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 13:00 09:30  
ربملاين ال االحتاداالجتماعات الرئيسية، مقر  قاعة التنفيذيةاللجنة  13:00 10:00  

 الدويل
 مغلقة

 مغلقة CCV ،، املبىن امللحقصالة لوزان جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 17:30 14:00  
ربملاين ال االحتاداالجتماعات الرئيسية، مقر  قاعة اللجنة التنفيذية 18:00 15:00  

 الدويل
 مغلقة

 مغلقة CCV ،، املبىن امللحقصالة جنيف مكتب النساء الربملانيات 10:30 08:30 2016/10/23 األحد
اجتماع مع رؤساء اجملموعات  12:30 11:00  

 اجليوسياسية
 مغلقة ، 1-، الطابق18 القاعة

  ، 0، الطابق 2 القاعة منتدى النساء الربملانيات 13:00 11:00  
  ، الطابق األرضي5،6القاعتني  التنسيقي للمجموعة اإلسالميةاالجتماع  13:00 11:00  
جلنة تعزيز احرتام القانوين الدويل  15:30 14:00  

 اإلنساين
 مغلقة CCV ،، املبىن امللحقصالة جنيف

  ، 0، الطابق 2 القاعة منتدى النساء الربملانيات 17:30 14:30  
 مغلقة CCV ،، املبىن امللحقصالة لوزان للربملانينيجلنة حقوق اإلنسان  18:00 14:30  
  ،3الطابق  ،6،5 القاعتني اجتماع املستشارين وسكراترية الوفود 17:30 16:30  
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 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
ةسيوياآلاالجتماع التنسيقي للمجموعة  16:00 15:00     ، الطابق األرضي18القاعة  
اجملموعة ) الوفود الربملانية العربية اجتماع 20:00 18:00  

 (العربية
  ، 3الطابق  ،6،5 القاعتني

 اللجنة التوجيهية للجمعية العامة 09:00 08:00 24/10/2016 االثنني
 ) التسيري(

 مغلقة ، 3، الطابق VIPكبار الشخصيات   صالة

منتدى الربملانيني الشباب جملس إدارة  09:00 08:00  
 لالحتاد الربملاين الدويل

 مغلقة ، 1-، الطابق18القاعة 

   ،1، الطابق1القاعة  اجمللس احلاكم 10:45 09:00  
منتدى الربملانيني الشباب لالحتاد  13:00 09:00  

 الربملاين الدويل
  ، 0، الطابق 2القاعة 

الدميقراطية وحقوق اللجنة الدائمة حول  13:00 09:30  
 االنسان

ة حول حري)تقدمي ومناقشة مشروع القرار 
 ،املرأة يف املشاركة يف العمليات السياسية

بناء  بصورة كاملة وآمنة ودون تدخل:
الشراكات بني الرجال والنساء لتحقيق هذا 

 الغرض(.

   ،0، الطابق 4 و 3 القاعتني
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 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
اجتماع مجعية األمناء العامني  12:30 11:00  

 الوطنية للربملاانت 
  ، 3، الطابق 6 و 5 القاعتني

: بدء النقاش العام حول اجلمعية العامة 13:00 11:00  
انتهاكات حقوق االنسان كنذير 

الربملاانت من أوائل : للصراعات
 املستجيبني

    ،1، الطابق 1القاعة 

 :اجلمعية العامة 17:30 14:30  
 النقاش العام 

   ،1، الطابق 1القاعة 

 اللجنة الدائمة للسلم واألمن الدويل 17:30 14:30  
جلسة اخلرباء حول دور الربملان يف منع 
التدخل اخلارجي يف الشؤون الداخلية 

 للدول ذات السيادة

  ، 0، الطابق 2القاعة 

اجملموعة االستشارية لفريوس نقص  17:30 14:30  
وصحة األم  املناعة البشرية/اإليدز،
 والوليد وصحة الطفل

 )لغة إنكليزية فقط( 
 

 مغلقة ، 1-، الطابق15القاعة 
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 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
اانت للربمل اجتماع مجعية األمناء العامني 17:30 14:30  

 الوطنية
  ، 3، الطابق 6 و 5 القاعتني

 مغلقة CCV ،صالة لوزان، املبىن امللحق جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 18:00 14:30  
اللجنة الدائمة للدميقراطية وحقوق  18:30 14:30  

 اإلنسان
 صياغة مشروع القرار يف جلسة عامة

   ،0، الطابق 4 و 3 القاعتني

 :اجلمعية العامة 18:30 17:00  
 القرار حول البند الطارئ 

  ، 1، الطابق 1القاعة 

  ،1منطقة االحتفاالت الطابق  حفل استقبال يقيمه اجلانب السويسري   18:30  
مكتب اللجنة الدائمة للتنمية املستدامة  10:30 09:00 25/10/2016 الثالاثء

 والتمويل والتجارة
 ، 1-، الطابق18القاعة 

 
 مغلقة

 اجلمعية العامة 13:00 09:00  
  ،مناقشة حول البند الطارئ 
 مواصلة املناقشة العامة 

  ، 1، الطابق 1القاعة 

جلسة معلومات عن أعمال وأنشطة  12:30 09:30  
م مجيع مفتوحة أما الربملاين الدويل االحتاد

 املندوبني )إنكليزي وفرنسي فقط(

  ، 0، الطابق 2القاعة 
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 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
اللجنة الدائمة للدميقراطية وحقوق  13:00 09:30  

 اإلنسان
 ختام صياغة مشروع القرار يف جلسة عامة

 

   ،0، الطابق 4 و 3 القاعتني

 جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 13:00 09:30  
 

 مغلقة CCV ،امللحقصالة لوزان، املبىن 

اجتماع مجعية األمناء العامني للربملاانت  12:30 10:00  
 الوطنية
 

  ، 3، الطابق 6 & 5 القاعتني

 جلنة القضااي املتعلقة ابلشرق األوسط 13:00 11:00  
 

 مغلقة CCV ،صالة جنيف، املبىن امللحق

مكتب اللجنة الدائمة لشؤون األمم  16:00 14:30  
 املتحدة

 

 مغلقة ، 1-، الطابق18القاعة 

اجتماع مجعية األمناء العامني للربملاانت  17:30 14:30  
 الوطنية
 

  ، 3، الطابق 6 و 5 القاعتني
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 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
مكتب اللجنة الدائمة للتنمية املستدامة  18:30 14:30  

 والتجارة:والتمويل 
  مقطع حول املسامهة الربملانية ملؤمتر

التغري املناخي ابألمم املتحدة 
2016 ، 

  النقاش حول تطوير تعزيز التعاون
الدويل بشأن أهداف التنمية 

املستدامة، ال سيما بشأن اإلدماج 
 املايل للمرأة بوصفها حمركاً للتنمية

  ، 0، الطابق 2القاعة 

  ، 1، الطابق 1القاعة  : مواصلة النقاش العامالعامة اجلمعية 18:30 14:30  
 ممكنة بشأن البند الطارىء جلنة صياغة 18:30 14:30  

 
 مغلقة CCV ،صالة جنيف، املبىن امللحق

 حلقات نقاش غري رمسية  18:30 14:30  
 )إنكليزي وفرنسي فقط(

   ،0، الطابق 4 و 3 القاعتني

الدائمة للدميقراطية مكتب اللجنة  18:30 16:30  
 نسانإلوحقوق ا

 

 مغلقة ، 1-، الطابق 18القاعة 
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 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
 مغلقة CCV ،صالة جنيف، املبىن امللحق جمموعة الشراكة اجلندرية 10:00 9:00 26/10/2016 األربعاء

 الدائمة للسلم واألمن الدويلاللجنة  12:00 9:00  
 مناقشات عامة حول:

  تعزيز املساءلة الدميقراطية لقطاع
 األمن اخلاص

 النزع الشامل للسالح 

  ، 1، الطابق 1القاعة 

 اللجنة الدائمة لشؤون األمم املتحدة 13:00 09:00  
  مناقشة حول متويل األمم املتحدة 

ندوة نقاش حول استجابة األمم املتحدة 
ملزاعم االستغالل اجلنسي واالعتداء 

اجلنسي من قبل قوات حفظ السالم 
 التابعة لألمم املتحدة

  ،0، الطابق 4 و 3 القاعتني

اجتماع مجعية األمناء العامني للربملاانت  12:30 10:00  
 الوطنية

  ، 3، الطابق 6 و 5 القاعتني

 مغلقة CCV ،امللحقصالة جنيف، املبىن  اللجنة التنفيذية 13:00 10:30  
اء ينظمه منتدى النسمناقشة عن التكافؤ  13:00 11:00  

 الربملانيات
  ، 0، الطابق 2القاعة 
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 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
اللجنة الدائمة للدميقراطية وحقوق  16:00 14:30  

 اإلنسان
 مشروع القرار إقرار

   ،0، الطابق 4 و 3 القاعتني

جلسة مفتوحة للجنة تعزيز احرتام  16:30 14:30  
 القانون الدويل اإلنساين

 

  CCV ،صالة جنيف، املبىن امللحق

اجتماع مجعية األمناء العامني للربملاانت  17:30 14:30  
 الوطنية

  ، 3، الطابق 6 و 5 القاعتني

 مغلقة CCV ،صالة لوزان، املبىن امللحق للربملانينيجلنة حقوق اإلنسان  18:00 14:30  
 اجلمعية العامة  18:30 14:30  

القرار حول البند الطارئ، إقرار 
اختتام املناقشات العامة 

  ، 1، الطابق 1القاعة 

اللجنة الدائمة للتنمية املستدامة  18:30 16:30  
 والتمويل والتجارة
دور الربملاانت يف ندوة نقاش حول 

 مواجهة أنشطة الصناديق االنتهازية
 

  ، 0، الطابق 2القاعة 
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 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
 جلنة القضااي املتعلقة ابلشرق األوسط 18:30 17:00  

 
 مغلقة CCV ،صالة جنيف، املبىن امللحق

 مغلقة CCV ،صالة جنيف، املبىن امللحق النساء الربملانياتمكتب  10:00 08:00 27/10/2016 اخلميس

  ، 1، الطابق 1القاعة  اجمللس احلاكم 13:00 9:30  

ين الربملا االحتادمشرتك بني اجتماع  12:30 10:30  
مجعية األمناء العامني للربملاانت الدويل و 
 الوطنية

  ، 0، الطابق 4 و 3 القاعتني

اللجنة الدائمة للسلم واألمن مكتب  16:00 14:00  
 الدويل

   ،1-، الطابق 15القاعة 

  ، 1، الطابق 1القاعة  اجمللس احلاكم  14:30  
 اجلمعية العامة    

 القرارات إقرار 
 تقارير اللجان الدائمة 
  ،وثيقة نتائج املناقشات العامة 
 اختتام اجللسة 

  ، 1، الطابق 1القاعة 
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 والتسعون بعد املائة للمجلس احلاكم: التاسعةاجتماعات الدورة  -اثنياً 
 

 بعد املائة نيسةةةةعوالت التاسةةةةعةاجتماعات الدورة  ،والثالثني بعد املائة اخلامسةةةةةاجلمعية  إطارتنعقد يف 
 : يف املركز الدويل للمؤمترات يف مدينة جنيف السويسرية ،للمجلس احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل

 البنود التالية: 199 اجمللسيتضمن جدول أعمال 
 .جدول األعمال إقرار .1
 . للمجلس احلاكم 198املوافقة على حمضر الدورة  .2
 :الربملاين الدويل االحتادقضااي تتعلق بعضوية  .3

 .الربملاين الدويل االحتادإىل  طلبات االنتساب وإعادة االنتساب .أ
 .الوطنية وضع بعض الربملاانت .ب
 .املراقبنيحالة  .ج

 تقرير الرئيس .4
 .للمجلس احلاكم 198حول أنشطته منذ الدورة  أ ـ  

 .ب ة حول أنشطة اللجنة التنفيذية
للمجلس  ،198الربملاين الدويل منذ الدورة  االحتادالتقرير املؤقت لألمني العام عن أنشطة  .5

 :احلاكم
 .تقرير شفهي لألمني العامأ ـ  
 .2016 ب ة اليوم العاملي للدميقراطية 
 .الوضع املايل لالحتاد الربملاين الدويل .6
 .2017مشروع برانمج واملوازنة لعام  .7
 .2021-2017الربملاين الدويل  االحتاداسرتاتيجية  .8
 .التعاون مع نظام األمم املتحدة .9
  .تقارير عن االجتماعات املتخصصة األخرية لالحتاد الربملاين الدويل .10
 :أنشطة اللجان واألجهزة األخرى .11
 .أ ة منتدى النساء الربملانيات 
 .نسان للربملانينيإلب ة جلنة حقوق ا 
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 .القضااي املتعلقة ابلشرق األوسطج ة جلنة  
 .د ة جلنة تعزيز احرتام القانون الدويل اإلنساين 

 .ه ة جمموعة الشراكة اجلندرية
الوليد وصحة ألم و و ة الفريق االستشاري املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/ اإليدز، وصحة ا

 .الطفل
 .ز ة منتدى الربملانيني الشباب

 .(2017نيسان/ابريل  5-1اجلمعية العامة لالحتاد الربملاين الدويل )داكَّا، بنغالدش،   .12
 :اجتماعات الربملاانت الدولية املقبلة  .13

 .أ ة االجتماعات النظامية
 .املتخصصةب ة االجتماعات 

 .2017الداخليني لعام تعيني اثنني من املدققني   .14
 .انتخاابت اللجنة التنفيذية .15

 
 والثالثني بعد املائة: اخلامسةجدول أعمال اجلمعية  - اثلثاً  

 املركز الةةدويل يف ،اجلمعيةةة اخلةةامسةةةةةةةةةةةةةةةة والثالثني بعةةد املةةائةةة لالحتةةاد الربملةةاين الةةدويل اجتمةةاعةةات تنعقةةد
 للمؤمترات يف مدينة جنيف السويسرية :

 البنود التالية: 135يتضمن جدول أعمال اجلمعية 
 .135س ونواب رئيس اجلمعية العامة ـ انتخاب رئي 1
 ـ النظر يف طلبات إدراج بند إضايف يف جدول أعمال اجلمعية العامة. 2
  الربملاانت من أوائل املستجيبني ـ نقاش عام حول انتهاكات حقوق االنسان كنذير للصراع: 3
املرأة يف املشاركة يف العملية السياسية بصورة كاملة وآمنة ودون تدخل: بناء الشراكات ـ حرية  4

 لتحقيق هذا اهلدف )اللجنة الدائمة للدميقراطية وحقوق اإلنسان(. ،بني الرجال والنساء
وشؤون  ،التنمية املستدامة والتمويل والتجارة ،ـ تقارير اللجان الدائمة للسالم واألمن الدويل 5

 األمم املتحدة.
يف اجلمعية  ،ـ املوافقة على موضوع البند اخلاص ابللجنة الدائمة للدميقراطية وحقوق اإلنسان 6
 لالحتاد الربملاين الدويل وتعيني املقررين. 137العامة 
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 جدول أعمال اجلمعية: على طارئة بنودالطلبات اخلاصة إبدراج  - رابعاً 
 
 

 جنيف أ  طلب يف ،األمانة العامة لالحتاد الربملاين الدويل املذكرة مل تتلقَّ حىت اتريخ إعداد هذه 
 .جدول أعمال اجلمعية على ،طارىءبند  أ  يتعلق إبدراج

على الشُّعب  يعهاوتوز  ،أية طلبات فور وصوهلاوستقوم األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب برتمجة 
 األعضاء كملحق هلذه املذكرة.

 :إجرائية مالحظة
من النظام األساسي، فإن أ  عضو يف  ،14.2واملادة  ،للجمعية العامة 11.1 وفقًا للقاعدة

قررت  جدول أعمال اجلمعية العامة. وإذا علىالربملاين الدويل ميكنه أن يطلب إدراج بند طارئ  االحتاد
 25 ثالاثءالعامة يف صباح يوم الاجلمعية العامة ذلك، فسيتم مناقشة هذا البند الطارئ من قبل اجلمعية 

 كي جتتمع جلنة  ،وقد مت اختاذ احليطة يف وقت الحق من ذلك اليوم ،2016( تشرين األول )أكتوبر
 صياغة من أجل إعداد مشروع قرار.

وانل  ،طلبات إلدراج بند طارئ جيب أن ترتبط حبدث كبري وقع يف اآلونة األخريةالأن مجيع  كما
 .الدويل يبدو التعبري عن الرأ  بشأنه ضرورايً لالحتاد الربملاينو  ،اهتماماً دولياً 

 مرفقة مبذكرة توضيحية موجزة ومشروع ،أن تكون مجيع مقرتحات البند الطارئ أيضًا، جيبو  
 قرار، حيدد بوضوح نطاق هذا املوضوع الذ  ينطو  عليه الطلب.

 
 اجتماعات اللجان الدائمة: - خامساً 

 
 ،ةاليت سةةتنعقد يف املركز الدويل للمؤمترات يف مدينة جنيف السةةويسةةري  ،اللجان الدائمةتبدأ اجتماعات 

 وذلك على النحو التايل: ،2016تشرين األول / أكتوبر  24 االثننيمن يوم  ،14:30الساعة اعتباراً من 
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I)  الدولينيمن ألجلنة السلم وا -اللجنة الدائمة األوىل: 
 اآلتية:يتضمن جدول أعماهلا البنود 

 .جدول األعمال إقرارـ  1
، 134يل الربملاين الدو  االحتاداللجنة اليت عقدت خالل مجعية  اتـ املوافقة على حمضر جلس 2

 (.2016يف لوساكا )آذار/مارس 
  ـ انتخاابت املكتب 3

 .اللجنة الشواغر املوجودة يف املكتب، بناًء على املقرتحات املقدمة من اجملموعات اجليوسياسية ألسوف مت
ـ جلسة استماع للخرباء بشأن دور الربملان يف منع التدخل اخلارجي يف الشؤون الداخلية للدول  4

 ذات السيادة.
هو أحد املبادئ األساسية مليثاق األمم املتحدة.  ،)عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة

ا هبدف على جدول أعماهل ،ومع ذلك، كثريًا ما يفسر بطرق غري موثوق هبا. وتود اللجنة أن تضع هذا املوضوع
لالحتاد الربملاين الدويل. ويف سبيل التحضري لذلك، ستعقد اللجنة  ،136قرار بشأن املوضوع يف اجلمعية العامة  إقرار
كيفية تطور هذا املفهوم ومكامن التحدايت والفرص.   حوللتبادل اآلراء مع األعضاء  ،سة استماع للخرباءجل

حول التدابري  نقاش ،وستوجه عناية خاصة لتطوير مفاهيم التدخل اإلنساين ومسؤولية احلماية. كما سيجري أيضاً 
بة. سيعتمد ووضع السياسات والتقييم والرقا ،اتيف جمال التشريع ،واإلجراءات اليت ميكن أن ختطط هلا الربملاانت

 .لقراردة األوىل من هذا اخالل كتابتهم للمسو  يف املقررون املشاركون على جلسة االستماع واملناقشة الالحقة 
 ـ حلقة نقاش حول تعزيز املساءلة الدميقراطية لقطاع األمن اخلاص 5

 (PMSCS) واألمنية اخلاصة ،وجهات فاعلة جديدة تنشأ، كالشركات العسكرية ،املشهد األمين يتغري
. سيناقش نْي غالباً ما تبقى طبيعتها ودورها غري واضح  و  ،بشكل متزايد ،كما أن تشكيلة خدماهتا أصبحت متنوعة.  

 .هالياملشاركون التدابري اليت ميكن أن تتخذها الربملاانت لتنظيم أنشطة هذه الشركات واإلشراف ع
 ـ حلقة نقاش حول النزع الشامل للسالح 6

تنفيذ  حول التحدايت اليت تقف يف طريق، فرصة لتبادل وجهات النظر ،ستقدم حلقة النقاش للجنة
الربط ىل إ بطريقة شاملة مع األخذ بعني االعتبار الطيف األوسع من القضااي. كما ستتناول احلاجة ،نزع السالح

م مع االسرتاتيجيات التقليدية ملراقبة األسلحة. كما سيت ،ومنعه أسلحة الدمار الشاملبني نزع ومنع انتشار 
مثل  ،ديةاجلوانب غري التقليإىل  إضافةً  .يف ضوء ديناميات االستقرار واألمن ،مناقشة النزع الشامل للسالح

  .واالقتصادية ،التنمية واالحتياجات االجتماعية
 ـ ما يستجد من أعمال. 7
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II)  جلنة الّتنمية املستدامة والتمويل والتجارة-الدائمة الثانية اللجنة : 
 يتضمن جدول أعمال اللجنة البنود اآلتية:

 .جدول األعمال إقرارـ  1
 ،134يل الربملاين الدو  االحتاداللجنة اليت عقدت خالل مجعية  اتـ املوافقة على حمضر جلس 2

 (.2016يف لوساكا )آذار/مارس 
  ـ انتخاابت املكتب 3 

 .اللجنة الشواغر املوجودة يف املكتب، بناءً على املقرتحات املقدمة من اجملموعات اجليوسياسية ألسوف مت
 .2016ـ مسامهة الربملاانت يف مؤمتر تغري املناخ لألمم املتحدة  4

والربملان  ،ملاين الدويللرب ا االحتادتشرين الثاين/نوفمرب، سيعقد اجتماع برملاين يشارك يف تنظيمه  13يف 
املؤمتر الثاين عشر  12واجللسة  ،ملؤمتر الدول األطراف التفاقية تغيري املناخ 22املغريب ابلتزامن مع الدورة 

. وسيتم إطالع اللجنة على CMP12/COP22لألطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 
يقة سيتبادل أعضاء اللجنة وجهات النظر حول مسودة مشروع الوثالرتتيبات العملية لالجتماع يف مراكش، كما 

 اخلتامية.
سيما بشأن  الجمال أهداف التنمية املستدامة،  ـ مناقشة حول تطوير تعزيز التعاون الدويل يف 5

 اإلدماج املايل للمرأة بوصفها حمركا للتنمية
يف دكَّا.  ،136ه يف اجلمعية إقرار يتم حول موضوع قرار اللجنة املتوقع أن  ،سيتم تنظيم هذه املناقشة

ذ أهداف حول التحدايت اليت تقف يف طريق تنفي ،ستوفر املناقشة أمام اللجنة فرصة لتبادل وجهات النظر
من وجهة نظر اإلدماج املايل للمرأة. كما ستوفر أيضًا للمقررين املشاركني معلومات أولية  ،التنمية املستدامة

 .الربملاين الدويل هلذه املسألة االحتاداانت األعضاء يف حول كيفية مقاربة الربمل
 ـ حلقة نقاش حول دور الربملاانت يف مواجهة أنشطة الصناديق االنتهازية: 6

الصندوق االنتهازي هو صندوق حتوط أو صندوق أسهم خاصة يستثمر يف ديون تعترب ضعيفة جداً أو 
أجل حتقيق أرابح غري  من ،الظروف الصعبة للدول املثقلة ابلديونمتعثرة. جتين الصناديق االنتهازية أرابحها من 

ن خالهلا مراقبة أنشطة م ،متناسبة مع ما مت استثماره يف البداية. وستناقش احللقة الطرق اليت ميكن للربملاانت
 .تهاومكافح هذه الصناديق

 ـ ما يستجد من أعمال. 7
III)  جلنة الدميقراطية وحقوق اإلنسان: -اللجنة الدائمة الثالثة 
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 ستناقش اللجنة يف اجتماعاهتا جدول أعمال يتضم ن البنود اآلتية:
 .جدول األعمال إقرارـ  1
يف  ،134 الربملاين الدويل االحتادـ املوافقة على حمضر جلسة اللجنة اليت عقدت خالل مجعية  2

 (.2016لوساكا )آذار/مارس 
  ـ انتخاابت املكتب 3

 .اللجنة الشواغر املوجودة يف املكتب، بناءً على املقرتحات املقدمة من اجملموعات اجليوسياسية متألسوف 
كما ستقوم اللجنة ابنتخاب الرئيس وانئب الرئيس، مع مراعاة توزيع األدوار كما متت مناقشته من قبل 

 .سياسيةيو اجملموعات اجل
ة وآمنة بصورة كامل ،حرية املرأة يف املشاركة يف العملية السياسية ،قرار حول إقرارـ مناقشة و  4

 .ودون تدخل: بناء الشراكات بني الرجال والنساء لتحقيق هذا اهلدف
 ـ ما يستجد من أعمال.  5

 
 

IV)  اخلاصة بشؤون االمم املتحدة:اللجنة  –الرابعة  اللجنة الدائمة 
 يتضمن جدول أعمال اللجنة البنود اآلتية:

 جدول األعمال إقرارـ  1
يف  134 الربملاين الدويل االحتادـ املوافقة على حمضر جلسة اللجنة اليت عقدت خالل مجعية  2

 (.2016لوساكا )آذار/مارس 
  ـ انتخاابت املكتب 3

 .اللجنة الشواغر املوجودة يف املكتب، بناءً على املقرتحات املقدمة من اجملموعات اجليوسياسية متألسوف 
 حلقة نقاش حول متويل األمم املتحدةـ   4

منها لألنشطة  % 62مليار دوالر أمريكي،  46.2، بلغ إمجايل التمويل لألمم املتحدة 2014يف عام 
 % 17للسياسات وأعمال املناصرة، و % 21)مبا يف ذلك املساعدة اإلنسانية(، و ،التشغيلية املتصلة ابلتنمية

تعني على ابلغ األمهية لنجاحها، وخاصة وأنه ي اً الثابت لألمم املتحدة أمر حلفظ السالم. ويعد التمويل السليم و 
الوفاء جبدول أعمال األهداف اإلمنائية املستدامة الضخم، وكذلك بسبب الصعوابت اإلضافية  ،األمم املتحدة

ألمم ل لالنامجة عن الصراعات املتزايدة واألزمات اإلنسانية. ومع ذلك، هناك عزوف عام عن زايدة التموي
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ذلك، فإن حصة متزايدة من ميزانية األمم املتحدة تعتمد على التمويل غري األساسي من إىل  املتحدة. إضافة
والتكاليف  ،وتشمل جمموعة متنوعة من النفقات العامة ،خارج امليزانية. وعادًة ما يتم حتديدها كمخصصات

اء من ع على كاهل األمم املتحدة للبحث عن شركغري املنظورة. وكأحد النتائج لذلك، تزداد الضغوط اليت تق
 .للمساعدة يف تنفيذ بعض أنشطتها ،القطاع اخلاص

ل األمم أن تلعب دورًا يف اإلشراف على متوي ،ستقوم هذه الدورة مبراجعة الطرق اليت ميكن للربملاانت
ألمر الذي  حتتاجها، ااملتحدة، يف الوقت الذي تساعد فيه على ضمان امتالك األمم املتحدة للمصادر اليت

 أن تكون أكثر فعالية يف التعامل مع التحدايت العاملية واملستقبلية. هلاسيسمح 
من  واالعتداء اجلنسي ،ـ حلقة نقاش حول استجابة األمم املتحدة ملزاعم االستغالل اجلنسي 5

 التابعة لألمم املتحدة ،قبل قوات حفظ السالم
تمع مت إيفادها مبوجب سلطة جملس األمن، ابلنيابة عن اجمل ،لألمم املتحدةإن قوات حفظ السالم التابعة 
مل األغلبية حل سياسي لصراع حمتدم. تعإىل  أثناء التوسط للوصوليف الدويل. وهي مكلفة حبماية املدنيني 

جملتمع اهتز ا ،2015الساحقة لقوات حفظ السالم وفق أرفع القواعد السلوكية األخالقية واملهنية. يف عام 
من  ،نسينيقد تعرضوا لالستغالل أو االعتداء اجل ،واألطفال ،الدويل للتقارير اليت تفيد أبن العديد من النساء

يف مجهورية  ،قبل اجليش والشرطة واملوظفني املدنيني املكلفني يف قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة
من  من سوء املعاملة يعود لسنوات عديدة.  مواطنون أفريقيا الوسطى. كشفت التحقيقات الالحقة عن اتريخ

. وقد ظهر 2014ادعاء يف  80، ويف 2015ادعاء يف عام  ،99دولة كانوا متورطني فيما جمموعه  20حنو 
 .2016يف عام  ،حىت اآلن اً ستة وعشرين ادعاء جديد

أن استعداد إىل  قد خلص ،املقدم من جلنة مراجعة مستقلة ،2015وكان تقرير كانون األول/ديسمرب 
 ،إصالحات مهمة حلماية الضحاايإىل  وأن هناك حاجة ،مم املتحدة كان سيئاً إزاء التعامل مع هذه املزاعمألا

وحتميل أولئك املسؤولني عن ذلك مسؤولية كاملة. من بني أمور أخرى، دعا التقرير األمم املتحدة للتعامل مع 
ألة أتديبية فقط، كمس  ال ،ابعتبارها انتهاكاً حلقوق اإلنسان يف حد ذاته ،مزاعم االستغالل واالعتداء اجلنسيني

 .تعمل حتت قيادة األمم املتحدة ،بغض النظر عمَّا إذا كانت قوات حفظ السالم
ورداً على االنتهاكات األصلية وكذلك على توصيات اللجنة املستقلة، أكَّد األمني العام لألمم املتحدة 

قاية نَّه اختذ خطوات لتحسني الو إمطلقًا إزاء االستغالل واالعتداء اجلنسيني. وقال  سياسة عدم التسامح
، وقد عنيَّ 2016من أجل تعزيز قدر أكرب من املساءلة. يف شباط/فرباير  ،واإلجراءات العالجية يف املنظمة

ألة. ويف دة هلذه املسللمساعدة يف حتسني استجابة األمم املتح ،األمني العام لألمم املتحدة منسقًا خاصاً 
آذار/مارس، اعتمد جملس األمن قراراً مينح األمني العام لألمم املتحدة، من بني أمور أخرى، سلطة أكرب لصرف 
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وحماكمة   ،يف تلك القوات يقع عليها مسؤولية التحقيق ،أن البلدان املسامهة ،اجلنود من اخلدمة. كما يؤكد القرار
 .كل ادعاء حسب االقتضاء

ليت وستسعى لتحديد املزيد من اخلطوات ا ،هذه الدورة بتقييم أعمال األمم املتحدة حىت اآلنستقوم 
قد تكون مطلوبة، وذلك ملنع حاالت جديدة لالستغالل واالعتداء اجلنسيني، وأيضا لتعزيز إطار املساءلة 

 .لقوات حفظ السالم الدولية
 ما يستجد من أعمال. -6
 

 اهليئات واللجان األخرى:األجهزة اجتماعات  -دساً سا
 

لدراسةةةةةةةةتها  احلاكم اجمللسإىل  تقارير عن اجتماعاهتا ،اهليئات واللجاناألجهزة سةةةةةةةةوف تقدم مجيع هذه 
 وإقرارها.
 
 :اللجنة التنفيذية – 1

 ،10:00من الساعة   ،2016تشرين األول / أكتوبر  21 اجلمعةيوم  اجللسة األوىلتنعقد 
ساعة ، ومن الالربملاين الدويل االحتادقاعة االجتماعات الرئيسية، مقر يف  ،13:00وحىت الساعة 

 نفسها. القاعةيف  ،18:00وحىت الساعة  ،15:00
 ،10:00من الساعة   ،2016تشرين األول / أكتوبر  22 السبتيوم  ستنعقد الثانيةاجللسة و 

ساعة ، ومن الالربملاين الدويل االحتادقاعة االجتماعات الرئيسية، مقر يف  ،13:00وحىت الساعة 
 نفسها. القاعةيف  ،18:00وحىت الساعة  ،15:00
من الساعة   ،2016تشرين األول / أكتوبر  26 األربعاءيوم  فستنعقد الثالثةاجللسة أما

 .CCV ،املبىن امللحق صالة جنيفيف  ،13:00وحىت الساعة  ،10:30
 

 
 
 
 منتدى النساء الربملانيات: – 2
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 يف املركز الدويل للمؤمترات يف مدينة جنيف السويسرية ،النساء الربملانيات منتدىينعقد 
 يناقش اإلجتماع جدول أعمال يتضمن البنود اآلتية:

 جدول األعمال إقرارـ  1
: يف اجلمعيات العامة لالحتاد الربملاين الدويل ،ـ أنشطة جندرية )متعلقة ابلنوع االجتماعي( 2

 ويشتمل ذلك على:
 .أ ة تقارير مكتب النساء الربملانيات يف دوراته السابقة 

 .ب ة جمموعة الشراكة بني اجلنسني
 يف جمال املساواة بني اجلنسني. ،ج ة إحاطة حول األنشطة األخرية لالحتاد الربملاين الدويل

جدول من  ،4لالحتاد من منظور جندر  مبناقشة البند  ،135ـ املسامهة يف عمل اجلمعية العامة  3
 أعمال اجلمعية.

حرية املرأة يف املشاركة يف العمليات السياسية، بصورة كاملة وآمنة ومستقلة: إقامة شراكات بني »
 «.اجلنسني لتحقيق هذا اهلدف. )اللجنة الدائمة للدميقراطية وحقوق اإلنسان(

 :جمموعتني ملناقشة املوضوعات الفرعية التاليةإىل  وسيتم تقسيم املشاركني
 .اسرتاتيجيات فعالة إلشراك الرجال يف قضااي املساواة بني اجلنسني: 1موضوع 
 .وقف العنف السياسي ضد املرأة: 2موضوع 

بناًء على توصية من املكتب، سينتخب املنتدى منسقًا ومقرراً لكل جمموعة. وسيتفقون على األفكار 
 .انيات، الذي سيعقد يف فرتة ما بعد الظهرالدورة العامة ملنتدى النساء الربملإىل  املقرتحة لتقدميها

 .13:00الساعة إىل  ،11:30ستجتمع كل جمموعة من الساعة 
 .ـ حلقة نقاش 4

 آليات حلماية احلقوق األساسية للنساء والفتيات يف أوقات احلرب أو الصراع.
 ـ تقارير مقرر  جمموعات النقاش. 5
 .مكتب النساء الربملانياتـ انتخاابت  6
 ملنتدى النساء الربملانيات واالجتماعات األخرى القادمة. ،25اتريخ ومكان انعقاد الدورة ـ  7
 جتماع منتدى الربملانيني الشباب:ا – 3 

 .سريةيف املركز الدويل للمؤمترات يف مدينة جنيف السوي ،ينعقد إجتماع منتدى الربملانيني الشباب
 اآلتية:يناقش اإلجتماع جدول أعمال يتضمن البنود 
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 جدول األعمال إقرارـ  1
ئة املنتدى: مقعدين شاغرين يف هي ئسيكون على أعضاء املنتدى ملـ انتخاابت يف هيئة املنتدى:  2

+. وسوف  12مرأة للمقعد الثاين من جمموعة انتخاب اأحد املقعدين المرأة من جمموعة أوراسيا، وكذلك 
. وعندها 2017، مبا فيها املقعدان الشاغران يف آذار )مارس( مجيعها املقاعدإىل تنتهي مدة العضوية ابلنسبة 

 .هامجيع سيتم جتديد أعضاء اهليئة القيادية
 ـ التجديد يف مشاركة الشباب يف خمتلف البلدان 3

سيناقش أعضاء املنتدى التطورات األخرية ملشاركة الشباب من خمتلف البلدان. وسيتقامسون املعلومات 
 التحدايت، واستخالص االستنتاجات ووضع التوصيات.حول النجاحات و 

دعمًا  ،2016اليت أقرت عام  ،(2017ـ  2016ـ حتديث ومناقشة خطة عمل املنتدى ) 4
 ملشاركة الشباب يف املستقبل.

سيشارك أعضاء املنتدى، من وجهة نظر شبابية، يف النقاش : 135ـ املسامهة يف أعمال اجلمعية  5
ة النساء يف املشاركة يف العمليات السياسية، بصورة كاملة وآمنة، وبدون تدخل: حري»العام حول موضوع 

 .«بناء شراكات بني الرجال والنساء لتحقيق هذه الغاية
ق اإلنسان. املقررين يف جلنة الدميقراطية وحقو إىل  املسامهة اخلطية اليت قدمت ،سرياجع األعضاء الشباب

 ومن املمكن أن يضيف الربملانيون الشباب توصيات أخرى إليه. ،وسوف تناقش اللجنة القرار وتعدله
: هانتائجو  مداوالت موضوع املناقشة العامةإىل  كذلك سيدرس األعضاء كيف سيضيفون أفقاً شبابياً 

 ....«انتهاكات حقوق اإلنسان »
 االحتادلي جلنة طرح أسئلة على ممث ،ستكون هناك جلسة يستطيع فيها الربملانيون الشباب ،وكجزء من املناقشة

 ام.حول حقوق اإلنسان للربملانيني، خصوصاً وأن اللجنة حتتفل ابلذكرى األربعني لتأسيسها يف هذا الع ،الربملاين الدويل
 .136ـ من خالل مناقشة البنود املطروحة يف جدول أعمال اجلمعية  136ـ التحضري للجمعية  6
 ـ ما يستجد من أعمال. 7
 
 

 . اجتماع اهليئات واللجان اخلاصة األخرى:4
 أيضاً اجتماعات اهليئات واللجان اخلاصة التالية: 135تنعقد يف إطار اجلمعية 

 .جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني .1
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 .جلنة القضااي املتعلقة ابلشرق األوسط .2
 .احرتام القانون الدويل اإلنساينجلنة تعزيز  .3
 .واملولود احلديث الوالدة والطفل املناعة وصحة االماللجنة االستشارية حول مرض فقدان  .4
 (.اجلندرية) موعة الشراكة بني الرجال والنساءجم .5

 
 

 :االحتادملء الشواغر يف أجهزة  -سابعاً 
 
 :اللجنة التنفيذية - 1

 رملانياً.ب(، اليت مل تعد عضواً أنغوال) السيدة س. سريكريا الستبدال  واحد شاغر:   اجملموعة اإلفريقية

 عضواً برملانياً. عديمل  الذي(، فيتنام)  السيد تران فان هانغالستبدال  واحدشاغر :   جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ

هورية ليحل حمل السيد د. فيفاس ) فنزويال، اجلم واحدشاغر :  جمموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 . 199اجمللس  البوليفارية( الذي تنتهي واليته يف

الفقرة السادسة من النظام األساسي، إذا مل يعد عضو اللجنة التنفيذية برملانياً، فينبغي  25.6وفقا للمادة 
احلاكم  املعين تعيني بديل عنه يف منصبه حىت الدورة القادمة للمجلس ،الربملاين الدويل االحتادعلى عضو 

عندما تعقد االنتخاابت. وإذا كان العضو املنتخب حديثا هو من برملان خمتلف عن العضو املنتهية واليته، 
 فهو أو هي سيكمل فرتة والية كاملة. وخالفاً لذلك، يكمل العضو اجلديد مدة والية سلفه.

شيحات، مرفقة برسالة تغطية وسرية ذاتية خمتصرة )صفحة واحدة كحد أقصى(، ميكن تقدميها حىت الساعة  الرت مالحظة : 
 .2016تشرين األول / اكتوبر   26،  من يوم األربعاء  9.30

 

 

 
 حتى اآلن، وردت الترشيحات التالية:
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جمموعة أمريكا  سرئي، إىل كوابيف  قبل اجلمعية الوطنية من ترشيح مقدم فريير غوميز )كواب(، م .  السيدة -
 .الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 . تشيلييف  اجلمعية الوطنيةترشيح مقدم من (، تشيليالسيد ج. يتيليه ) -

 لفها.س فرتة واليةاجلمعية الوطنية ألنغوال، الستكمال  ترشيح مقدم من. فالنيت )أنغوال(، م السيدة -

 سلفها. اليةفرتة و ، الستكمال يف فيتناماجلمعية الوطنية  مقدم من ترشيح(، فيتنام) فان. ن  السيد -

 جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني: – 2
 

نتخاب عضو واحد ليحل حمل السيد ج. يتيليه اب ،األول / أكتوبر تشرين 27سوف يقوم اجمللس احلاكم يوم 
 احلاكم. للمجلس 199الذي تنتهي واليته يف الدورة  ،(تشيلي)
 

الرتشيحات، مرفقة برسالة تغطية وسرية ذاتية خمتصرة )صفحة واحدة كحد أقصى(، ميكن تقدميها : مالحظة
 .2016تشرين األول / اكتوبر   26،  من يوم األربعاء  9.30حىت الساعة  

 
 جلنة تعزيز احرتام القانون الدويل اإلنساين: – 3
 

 إبنتخاب:تشرين األول / أكتوبر  27سوف يقوم اجمللس احلاكم يوم 
 ،198خالل الدورة  يف حيث مل يتم إشةةةةةغال هذا املنصةةةةةب ،جمموعة أوراسةةةةةياعضةةةةةو واحد ) الرجال ( من  -

 للمجلس احلاكم.
عضةةو واحد ) النسةةاء( من جمموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، السةةتبدال السةةيدة ج. كيوفاس  -

 للمجلس احلاكم. ،199الدورة  هناية ، والتين تنتهي فرتة واليتها يفابرون ) املكسيك(
عضو واحد ) رجال ( من اجملموعة العربية ليحل حمل السيد مسري عويس ) االردن ( الذي مل يعد عضواً يف  -

 الربملان.
 

الرتشيحات، مرفقة برسالة تغطية وسرية ذاتية خمتصرة )صفحة واحدة كحد أقصى(، ميكن تقدميها حىت الساعة  مالحظة : 
 .2016تشرين األول / اكتوبر   26ن يوم األربعاء  ،  م9.30
 مكتب النساء الربملانيات: – 4
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 سيقوم منتدى النساء الربملانيات مبلئ الشواغر التالية ملكتب النساء الربملانيات:

  احد جملموعة آسيا واحمليط اهلادئممثل إقليمي و. 
 .ممثل إقليمي واحد جملموعة أوراسيا 
  جملموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.ممثل إقليمي واحد 

 23يوم األحد من   ،13:00 السةةةاعة  تقدمي الرتشةةةيحات قبل ،اجملموعات اجليوسةةةياسةةةية املعنية ويطلب من
 .2016 أكتوبرتشرين األول / 

 
 منتدى الربملانيني الشباب يف االحتاد الربملاين الدويل: –5
 

 مبلئ الشةةةواغر التالية جمللس إدارة املنتدى، وذلك يف االجتماع الذي سةةةوف سةةةيقوم منتدى الربملانيني الشةةةباب
 .2016تشرين األول / أكتوبر  24يعقده املنتدى يوم االثنني 

 غالهإشةة يتم ملوراسةةيا لشةةغل املنصةةب الشةةاغر الذي أ( من جمموعة النسةةاء) عضةةو جملس إدارة واحد 
 .(2017مارس  الوالية آذار /)هناية  134اجلمعية خالل 

 ليحل حمل السيد كابزس ) ليتوانيا(.12جمموعة ( من رجل و إمرأة  ) أعضاء إثنني ، 
  عضةةةةةةو واحد ) النسةةةةةةاء( من اجملموعة العربية لتحل حمل السةةةةةةيدة متام الرايطي ) األردن( اليت مل تعد

 عضواً يف الربملان.
 

اب يف ويفضةةةل أن يكون من األعضةةةاء الشةةةب ،املعنية تقدمي الرتشةةةيحات ،اجملموعات اجليوسةةةياسةةةية ويطلب من
 .2016 أكتوبرتشرين األول /  23يوم األحد من  ،15:00 الربملان قبل الساعة 

 
جتديد  حيث يتم. 2017مارس يف آذار / جلميع املقاعد تنتهي  عضةةةوية جملس إدارة املنتدىمدة  مالحظة :

 جملس إدارة املنتدى بشكل كامل.
 
 
 مكاتب اللجان الدائمة: - 6
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 اللجنة الدائمة األوىل للسلم واألمن الدوليني:-1
 من قبل اجملموعات التالية: ملؤهاشواغر مطلوب  أربعةهناك 

  :واحد على األقل جيب أن يكون شغله من الرجال. ،ملؤمهامطلوب  ،شاغراناجملموعة األفريقية 
 ن جيب أن يكون شغله م ،واحد على األقل ،ملؤمهامطلوب  ،شاغران: جمموعة آسيا واحمليط اهلادىء

 النساء.

 اللجنة الدائمة الثانية للتنمية املستدامة والتمويل والتجارة:-2
  جمموعة أوراسيا ) رجل(.من قبل  ملؤهمطلوب  شاغر واحدهناك 
  أمريكا الالتينية ومنطقة كما ان هناك شاغر واحد مطلوب ملؤه) الرجال أو النساء( من جمموعة

 البحر الكارييب.
 اللجنة الدائمة الثالثة للدميقراطية وحقوق اإلنسان:-3

 من قبل اجملموعات التالية: ملؤهمشواغر مطلوب  أربعةهناك 
  من قبل امرأة ملؤهاجملموعة األفريقية: شاغر واحد مطلوب. 
  :النساء الرجال أو من قبلملؤه جيب  شاغر واحداجملموعة آسيا واحمليط اهلادي. 
  من قبل امرأة. ميمألجمموعة أوراسيا: شاغرين أحدمها على األقل جيب أن 
  شاغر واحد جيب ملؤه من الرجال او التساء. الالتينية ومنطقة البحر الكارييبأمريكا جمموعة : 

 .وانئب الرئيس من بني أعضاء املكتب إضافة إىل انتخاب رئيس جديد هلا، )من اجملموعة األفريقية(،

 الدائمة الرابعة لشؤون األمم املتحدة: اللجنة -4.
 شاغر واحد جيب ملؤه من جمموعة آسيا واحمليط اهلادي من قبل رجل أو امرأة.

أو  ،اإلجنليزية ،الرمسية االحتادنظرًا خلصوصيات عمل هذا املكتب، فمن املستحسن أن يتقن لغة من لغيت 
 الفرنسية، وقادرين على السفر للمشاركة يف األنشطة يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك.

ة ذاتية جيب أن تكون مصحوبة بسري اليت الرتشيحات من اجملموعات اجليوسياسية، ميكن تقدمي مالحظة :
ي يف اجللسة ر حىت موعد االنتخاابت اليت ستج، و بيان خربة املرشحخمتصرة )صفحة واحدة كحد أقصى(، مع 

 األخرية من كل اللجان.
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 :2017تعيني اثنني من املدققني الداخليني حلساابت عام  – 7
 

. 2017تعيني اثنني من املدققني الداخليني للسةةةنة املالية  يتوجب على اجمللس احلاكم تشةةةرين األول،  27يف 
الدويل يف عام  لالحتاد الربملاين األوىلالدورة يف  اجمللس احلاكم،إىل  وسةةةةةةةةةةةةةوف يكون من املتوقع أن يقدم تقريره

ربة سةةابقة سةةواء يف خ لديهمأن يكون  يفضةةلهلذا املنصةةب  من يف تقدمي ترشةةيحهو ن املهتمو . والربملاني2018
 اللجنة الربملانية املالية او التدقيق.

 
ىت الساعة  ميكن تقدميها حالرتشيحات، مرفقة برسالة تغطية وسرية ذاتية خمتصرة )صفحة واحدة كحد أقصى(،  مالحظة:

 .2016تشرين األول / اكتوبر   26،  من يوم األربعاء  9.30
 
 

العربية: الربملانية االجتماع التنسيقي للوفود - اثمناً   
 

بتاريخ  األحديوم  ،اجتماعها التنسيقي املعتاد ،الربملاين الدويل االحتادتعقد وفود اجملموعة العربية داخل 
، املركز الدويل 3 الطابق 6، 5 القاعتنييف   ،20:00الساعة إىل  ،18:00من الساعة  ،23/10/2016

 199والدورة  ،135وذلك للتشاور حول القضااي املدرجة يف جدول أعمال كل من اجلمعية ، للمؤمترات
 للمجلس احلاكم.

 بية البنود اآلتية:أن يناقش االجتماع التنسيقي للوفود الربملانية العر  ،مانة العامة لالحتاد الربملاين العريبألوتقرتح ا
 إقرار جدول األعمال. -1
رات ماإلدولة ا) ،ياالحتادستماع لعرض من السيد علي جاسم أمحد، عضو اجمللس الوطين الا -2

، حول اين الدويلملالعربية يف اللجنة التنفيذية لالحتاد الرب الربملانية ممثل اجملموعة  العربية املتحدة (، 
 .عمال اللجنةأ

 حتاد.اليف اللجان الدائمة والفرعية ل ،اإلتفاق على مرشحي اجملموعة العربية للمراكز الشاغرة -3
 .احلاكم واجمللس على جدول أعمال اجلمعية أو إضافية بنود طارئة إدراجتبادل األراء حول طلبات -4
اد الربملاين لال 135طارئة على جدول أعمال اجلمعي ة العام ة دراج بنود إل طلبات   عةيسقُّدمت  ،وحىت  اترخيه حت 

 :ورودها، وهذه الطلبات حسب تسلسل الد ويل:
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 التاريخ عنوان البند الشعبة الربملانية

االنعكاسات السلبية للتدابري االقتصادية القسرية أحادية اجلانب )     اجلمهورية العربية السورية 
 على حقوق اإلنسان( االقتصاديةالعقوابت 

17/10/2016 

دور الربملاانت يف استكمال عملية االعرتاف الدويل بدولة فلسطينية    اململكة املغربية
 مستقلة، ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

18/10/2016 

دور الربملانيني يف محاية مبدأ سيادة الدول وحصانتها من اخلضوع     دول جملس التعاون اخلليجي
للقضاء الوطين ألي دولة، وتبين أي تشريعات أحادية تقو ض هذا املبدأ 
الذي يعد انتهاكًا ملبادئ القانون الدويل، واملعاهدات الدولية، وميثاق 

 األمم املتحدة.

 

 الدميقراطية نظمةاأل يف أساسيا عنصرا ابعتباره السلطات بني الفصل احرتام اريةالبوليف فنزويال مجهورية
 الدميقراطيات داخل فريدة كمؤسسات  الربملاانت سري حلسن وضماان

19/10/2016 

 20/10/2016 املقصد بلدان إىل طريقهم يف املهاجرين سالمة ضمان أوغندا

 لسكانا محاية مسؤولية(: سوراي) حلب مدينة يف اإلنسانية احلادة األزمة املكسيك
  ةاإلنساني تراث على واحلفاظ األساسية حقوقهم وضمان املدنيني،

21/10/2016 

 21/10/2016 حلب يف سيما وال سوراي، يف اإلنساين والوضع احلرب أملانيا

 
 ما يستجد من أعمال.-5
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:للمجموعة اإلسالميةاالجتماع التنسيقي  - اتسعاً   
 

يوم  ،يقي املعتاداجتماعها التنس ،الربملاين الدويل االحتادداخل  اإلسالمية الربملانية تعقد وفود اجملموعة
 الطابق 6، 5 القاعتنييف   ،13:00الساعة إىل  ،11:00من الساعة  ،23/10/2016األحد بتاريخ 

 ملناقشة مشروع جدول األعمال التايل: وذلك ، ، املركز الدويل للمؤمتراتاألرضي
 اقرار مشروع جدول األعمال . .1
 الدول االعضاء مبنظمة التعاون االسالمي بشأن االجتماع.كلمة خمتصرة لألمني العام الحتاد جمالس  .2
تبين موقف موحد بشأن القضااي ذات االهتمام املشرتك للمجموعة اإلسالمية يف إجتماع اجلمعية  .3

 اخلامس و الثالثني بعد املائة لالحتاد الربملاين الدويل على بنود جدول األعمال .
 ما يستجد من أعمال . .4

 
:للمجموعة األسيويةاالجتماع التنسيقي  - عاشراً   

 
يوم  ،يقي املعتاداجتماعها التنس ،الربملاين الدويل االحتادداخل  الربملانية اآلسيويةتعقد وفود اجملموعة 

، األرضي الطابق 18 القاعةيف   ،16:00الساعة إىل  ،15:00من الساعة  ،23/10/2016األحد بتاريخ 
 ملناقشة مشروع جدول األعمال التايل: وذلك ، املركز الدويل للمؤمترات

 اقرار مشروع جدول األعمال . .1
 .للجمعية الربملانية األسيوية.كلمة خمتصرة لألمني العام  .2
 .لالحتاد الربملاين الدويل  دراسة طلبات إدراج بنود طارئة على جدول اعمال اجلمعية العامة .3
 ، املشاركة، املشاركة الفاعلة.2016الربملانية األسيوية خالل عام  اجلمعيةنشاطات  .4
 ما يستجد من أعمال . .5

 
 


