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A/135/Inf.1   وثائق متنوعة 

  2016أكتوبر /  تشرين األول 07
 
 

 135انعقاد اجلمعية العامة  خالل الشواغر الواجب ملؤها

 :اللجنة التنفيذية

 انياً.(، اليت مل تعد عضواً برملأنغوال) السيدة س. سريكريا الستبدال  واحد شاغر:   اجملموعة اإلفريقية

 واً برملانياً.عض يعدمل  الذي(، فيتنام)  السيد تران فان هانغالستبدال  واحدشاغر :   جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ

فارية( ليحل حمل السيد د. فيفاس ) فنزويل، اجلمهورية البولي واحدشاغر :  جمموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 . 199الذي تنتهي واليته يف اجمللس 

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 ،على عضو االحتاد الربملاين الدويل

عندما تعقد االنتخابات. 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.

الترشيحات، مرفقة برسالة تغطية وسيرة ذاتية مختصرة )صفحة واحدة كحد أقصى(، يمكن تقديمها حتى الساعة  مالحظة :

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

 حتى اآلن، وردت الترشيحات التالية:

موعة أمرياا الالتينية ومنققة جم رئيس إىليف كوبا قبل اجلمعية الوطنية  ترشيح مقدم فريير غوميز )كوبا(، م .  السيدة -

 .البحر الاارييب
 ترشيح مقدم من املؤمتر الوطين يف شيلي .السيد ج. يتيليه )شيلي(،  -

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

 .اللجان واهليئات األخرى

 .سلفه رتة واليةف، الستامال  فيتناملاجلمعية الوطنية  ترشيح مقدم من(، فيتنام) نغوين فان جياو السيد -
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 .اللجان واهليئات األخرى

 اإلنسان للربملانيني: نة حقو جل

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

قدميها تالرتشيحات، مرفقة برسالة تغقية وسرية ذاتية خمتصرة )صفحة واحدة كحد أقصى(، ميان مالحظة :
 .2016تشرين األول / اكتوبر   26،  من يوم األربعاء  9.30حىت الساعة  

 جلنة تعزيز إحرتام القانون الدويل اإلنساين:

 تشرين األول / أكتوبر بإنتخاب: 27سوف يقوم اجمللس احلاكم يوم 

للمجلس  ،198جمموعة أوراسيا حيث مل يتم إشغال هذا املنصب خالل الدورة عضو واحد ) الرجال ( من 
 احلاكم.

الترشيحات، مرفقة برسالة تغطية وسيرة ذاتية مختصرة )صفحة واحدة كحد أقصى(، يمكن تقديمها حتى الساعة  مالحظة :

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

 مكتب النساء الربملانيات:

 ملاتب النساء الربملانيات: سيقوم منتدى النساء الربملانيات مبلئ الشواغر التالية

  احد جملموعة آسيا واحمليط اهلادئممثل إقليمي و. 
 .ممثل إقليمي واحد جملموعة أوراسيا 
 .ممثل إقليمي واحد جملموعة أمرياا الالتينية ومنققة البحر الاارييب 

 23يوم األحد من   ،13:00 السييييياعة  اجملموعات اجليوسيييييياسيييييية املعنية تقد  الرتشييييييحات قبل ويقلب من
 .2016 أكتوبرتشرين األول / 
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 منتدى الربملانيني الشباب يف االحتاد الربملاين الدويل:

سييييييقوم منتدى الربملانيب الشيييييباب مبلئ الشيييييواغر التالية جمللس إدارة املنتدى وذلي يف االجتما  الذي سيييييوف 
 2016تشرين األول / أكتوبر  24يعقده املنتدى يوم اإلثنب 

 مل إشييييغاله( من جمموعة يوراسيييييا لشييييغل املنصييييب الشيييياغر الذي النسيييياء) إدارة واحد عضييييو جملس 
 (؛2017مارس  الوالية آذار /)هناية  134اجلمعية خالل 

 ( من النساءعضو جملس إدارة واحد ) 12جمموعة+ 
اب يف ، ويفضييل أن ياون من االعضيياء الشييباملعنية تقد  الرتشيييحات  ،اجملموعات اجليوسييياسييية ويقلب من

 .2016 أكتوبرتشرين األول /  23يوم األحد من   ،15:00 الربملان قبل الساعة 

 حيث يتم. 2017مارس يف آذار / جلميع املقاعد تنتهي  عضووووووووووووية جملس إدارة املنتدىمدة مالحظة :
 جتديد جملس إدارة املنتدى بشكل كامل.

 مكاتب اللجان الدائمة:

 اللجنة الدائمة األوىل للسلم واألمن الدوليني:

 من قبل اجملموعات التالية: ملؤهاشواغر مقلوب  أربعةهناك 

  :ملؤمها واحد على األقل جيب أن ياون شغله من الرجال.مقلوب  شاغراناجملموعة األفريقية 
 جيب أن ياون شغله من  ،ملؤمها واحد على األقلمقلوب  شاغران: جمموعة آسيا واحمليط اهلادىء

 النساء.

 اللجنة الدائمة الثانية للتنمية املستدامة والتمويل والتجارة:

 جمموعة أوراسيا ) رجل(.من قبل  ملؤهمقلوب  شاغر واحدهناك 
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 اللجنة الدائمة الثالثة للدميقراطية وحقو  اإلنسان:

 من قبل اجملموعات التالية: ملؤهمشواغر مطلوب  أربعةهناك 

  من قبل امرأة ملؤهاجملموعة األفريقية: شاغر واحد مقلوب 
  :النساء الرجال أو من قبلملؤه جيب  شاغر واحداجملموعة آسيا واحمليط اهلادي. 
  من قبل امرأة. ميمألجمموعة أوراسيا: شاغرين أحدمها على األقل جيب أن 

اء ونائب الرئيس من بني أعض ،)من اجملموعة األفريقية( ،إضافة إىل انتخاب رئيس جديد هلا
 .املكتب

 اللجنة الدائمة الرابعة لشؤون األمم املتحدة:

 شاغر واحد جيب ملؤه من جمموعة أوراسيا من قبل رجل أو امرأة.

أو  ،اإلجنليزية ،نظرًا خلصوصيات عمل هذا املاتب، فمن املستحسن أن يتقن لغة من لغيت االحتاد الرمسية
 لسفر للمشاركة يف األنشقة يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك.الفرنسية، وقادرين على ا

ة ذاتية جيب أن تاون مصحوبة بسري اليت الرتشيحات من اجملموعات اجليوسياسية، ميان تقد  مالحظة :
جللسة حىت موعد االنتخابات اليت ستجري يف ا، و بيان خربة املرشحخمتصرة )صفحة واحدة كحد أقصى(، مع 

 اللجان.األخرية من كل 

 :2017تعيني إثنني من املدققني الداخليني حلسابات عام 

. 2017تعيب اثنب من املدققب الداخليب للسيينة املالية  يتوجب على اجمللس احلاكم تشييرين األول،  27يف 
 عام الدويل يف لالحتاد الربملاين الدورة األوىليف  اجمللس احلاكم،وسييييييييييييوف ياون من املتوقع أن يقدم تقريره إىل 

ضيييييييل خربة سيييييييابقة ويف لديهم. والربملانيب املهتمب يف تقد  ترشييييييييحها هلذا املنصيييييييب جيب أن ياون 2018
 . اللجنة الربملانية املالية او التدقيقسواء يف 
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Vacancies to be filled 

during the 135th Assembly 
 
 

 

Executive Committee 
 

On 27 October, the Governing Council will be required to elect three members, as 
follows: 

 
African Group : One vacancy to replace Ms. C. Cerqueira* 

(Angola) who is no longer a Member of 
Parliament; 

 

Asia-Pacific Group : One vacancy to replace Mr. Tran Van Hang* 
(Viet Nam) who is longer a Member of 
Parliament; 

 

Group of Latin America : One vacancy to replace Mr. D. Vivas  
and the Caribbean  (Venezuela, Bolivarian Republic of) whose  
(GRULAC)  Executive Committee term ends at the 

199
th
 session of the Governing Council. 

 
* In accordance with Article 25.6, if a member of the Executive Committee ceases to 

be a parliamentarian, the Member of the IPU concerned shall appoint a substitute to 
serve until the next session of the Governing Council, when an election shall be held. 
If the newly elected member is from a different parliament than the outgoing member, 
he/she will serve a full term. Otherwise, the new member shall complete the term of 
office of his/her predecessor. 

 

Candidatures, accompanied by a signed covering letter and a brief curriculum vitae 
(one page maximum), may be submitted up to 9.30 a.m. on Wednesday, 
26 October 2016. 
 
 
To date the following candidatures have been received: 
 

- Mrs. M.Y. Ferrer Gómez (Cuba), submitted by the National Assembly 
of Cuba to the President of GRULAC; 

- Mr. J.-P. Letelier (Chile), submitted by the National Congress of Chile; 

- Ms. M.I. Valente (Angola), submitted by the National Assembly 
of Angola, to complete the term of her predecessor. 

- Mr. Nguyen Van Giau (Viet Nam), submitted by the National Assembly 
of Viet Nam, to complete the term of his predecessor.  
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COMMITTEES AND OTHER BODIES 
 
Committee on the Human Rights of Parliamentarians 
 

On 27 October, the Governing Council will be required to elect one member to replace 
Mr. J.-P. Letelier (Chile) whose term of office ends at the 199

th
 session of the Governing Council.   

 
Candidatures, accompanied by a signed covering letter and a brief curriculum vitae, (one page 
maximum), may be submitted up to 9.30 a.m. on Wednesday, 26 October 2016. 
 

 

Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law 
 

On 27 October, the Governing Council will be required to elect: 
 

- One member (male) from the Eurasia Group for the vacancy that was not filled at the 
198

th 
session of the Governing Council. 

 

Candidatures, accompanied by a signed covering letter and a brief curriculum vitae (one page 
maximum), may be submitted up to 9.30 a.m. on Wednesday, 26 October 2016. 
 
 

Bureau of Women Parliamentarians 
The Forum of Women Parliamentarians will be required to fill the following seats of the Bureau of 
Women Parliamentarians: 
 

- one regional representative for the Asia-Pacific Group; 
 

- one regional representative for the Eurasia Group; 
 

- one regional representative for the Group of Latin America and the Caribbean. 
 

The geopolitical groups concerned are encouraged to submit candidatures by 1 p.m. on Sunday, 
23 October 2016. 

 

Forum of Young Parliamentarians of the IPU 
 

At its meeting on Monday, 24 October, the Forum will be required to elect: 
 

- One Board member (female) from the Eurasia Group for the vacancy that was not filled during 
the 134

th
 Assembly and previous assemblies (end of term in March 2017); 

 

- One Board member (female) from the Twelve Plus Group for the vacancy that was not filled 
during the 134

th
 Assembly (end of term in March 2017). 

 

The geopolitical groups concerned are encouraged to submit candidatures, preferably of the youngest 
members of parliament, by 3 p.m. on Sunday, 23 October 2016.  
 

The terms of office for all seats of the Board will end in March 2017. The Forum's Board will then be 
fully renewed. 
 
STANDING COMMITTEE BUREAUX 
 
Standing Committee on Peace and International Security 
 

There are four vacancies to be filled by the following Groups: 
 

African Group : Two vacancies, of which at least one must be filled by a man 
 

Asia-Pacific Group : Two vacancies, of which at least one must be filled by a woman 
 
 

Standing Committee on Sustainable Development, Finance and Trade 
 

There is one vacancy to be filled by the Eurasia Group by a man. 
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Standing Committee on Democracy and Human Rights 
 

There are four vacancies to be filled by the following Groups: 
 
African Group : One vacancy, which must be filled by a woman 
 

Asia-Pacific Group : One vacancy to be filled by a man or a woman 
 

Eurasia Group : Two vacancies, of which at least one must be filled by a woman 
 
The Standing Committee will elect its new President (from the African geopolitical group) and Vice-

President from among the members of the Bureau. 
 
 
Standing Committee on United Nations Affairs 
 

There is one vacancy to be filled by the Asia-Pacific Group by a man or a woman. 
 
 

Candidatures from the respective geopolitical groups, which should be accompanied by a brief 
curriculum vitae (one page maximum) highlighting the candidate’s experience in the relevant field, 
may be submitted up to the time of the elections, which will take place at the last sitting of each of 
the Committees. 
 
 

APPOINTMENT OF TWO INTERNAL AUDITORS FOR THE 2017 ACCOUNTS 
 
On 27 October, the Governing Council will appoint two Internal Auditors for the 2017 fiscal year.  
They will be expected to present their report to the Governing Council at the first statutory session of 
the IPU in 2018.  Parliamentarians interested in submitting their candidature for this position should 
preferably have prior experience either in a parliamentary finance or audit committee. 
 

Candidatures, accompanied by a signed covering letter and a brief curriculum vitae (one page 
maximum), may be submitted up to 9.30 a.m. on Wednesday, 26 October 2015. 
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