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 مشروع جدول األعمال

 جدول األعمال إقرارـ  1

ئة مقعدين شاغرين في هي ئسيكون على أعضاء المنتدى ملـ انتخابات في هيئة المنتدى:  2
 53المنتدى: أحد المقعدين المرأة من مجموعة أوراسيا، وكذلك إنتخاب إمرأة للمقعد الثاني من مجموعة 

+. وسوف تنتهي مدة العضوية بالنسبة لجميع المقاعد، بما فيها المقعدان الشاغران في آذار )مارس( 
 ية.. وعندها سيتم تجديد جميع أعضاء الهيئة القياد3152

 ـ التجديد في مشاركة الشباب في مختلف البلدان 3

سيناقش أعضاء المنتدى التطورات األخيرة لمشاركة الشباب من مختلف البلدان. وسيتقاسمون 
 المعلومات حول النجاحات والتحديات، واستخالص االستنتاجات ووضع التوصيات.

دعماً  ،2112أقرت عام التي  ،(2112ـ  2112ـ تحديث ومناقشة خطة عمل المنتدى ) 4
 لمشاركة الشباب في المستقبل.

سيشارك أعضاء المنتدى، من وجهة نظر شبابية، في : 135ـ المساهمة في أعمال الجمعية  5
حرية النساء في المشاركة في العمليات السياسية، بصورة كاملة وآمنة، »النقاش العام حول موضوع 

 .«نساء لتحقيق هذه الغايةوبدون تدخل: بناء شراكات بين الرجال وال

المساهمة الخطية التي قدمت إلى المقررين في لجنة الديمقراطية وحقوق  ،ـ سيراجع األعضاء الشباب
اإلنسان. وسوف تناقش اللجنة القرار وتعدله. ومن الممكن أن يضيف البرلمانيون الشباب توصيات أخرى 

 إليه.
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كذلك سيدرس األعضاء كيف سيضيفون أفقًا شبابيًا إلى مداوالت ونتائج موضوع المناقشة العامة: 
 ....«انتهاكات حقوق اإلنسان »

لي لجنة طرح أسئلة على ممث ،وكجزء من المناقشة ستكون هناك جلسة يستطيع فيها البرلمانيون الشباب
حول حقوق اإلنسان للبرلمانيين، خصوصاً وأن اللجنة تحتفل بالذكرى األربعين لتأسيسها  ،االتحاد البرلماني الدولي

 في هذا العام.

ـ من خالل مناقشة البنود المطروحة في جدول أعمال الجمعية  132ـ التحضير للجمعية  2
132. 

 ـ ما يستجد من أعمال. 2
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Provisional agenda 
 

1. Adoption of the agenda 
 
2. Election of Forum Board Members  
 

Two seats are vacant on the Board of the Forum of Young Parliamentarians. They are to 
be filled by one woman from the Eurasia Group and one woman from the Twelve Plus 
Group. The terms of office for all seats (including the vacant pair) will end in March 2017. 
The Forum's Board will then be fully renewed. 
 
3. Country updates on youth participation 
 
Members of the Forum will discuss recent developments in youth participation in different 
countries. They will share information on successes and challenges, and will be able to 
draw conclusions and make recommendations. 
 
4. Update and discussion on the Forum’s workplan and activities (2016-2017)  
 

Members of the Forum will exchange views on IPU activities in support of youth 
participation that have taken place in 2016, and look ahead to the rest of 2016 and 2017. 
 

Members will also discuss ways of enhancing youth participation at the IPU.  
 
5. Contribution to the work of the 135th Assembly 
 

Members of the Forum will share their views from a youth perspective on the draft 
resolution under consideration at the 135th Assembly, entitled The freedom of women to 
participate in political processes fully, safely and without interference: Building 
partnerships between men and women to achieve this objective.  
 

Members will review the Forum’s written contribution that was presented to the co-
Rapporteurs of the Standing Committee on Democracy and Human Rights. The Standing 
Committee will debate and amend the resolution, and the Forum's Members may wish to 
draw up additional recommendations to present to it. 
 

Members will also consider how to include a youth perspective in the proceedings and 
outcomes of the 135th Assembly, particularly on the theme of the General Debate, Human 
rights abuses as precursors of conflict: Parliaments as early responders. 
 

As part of this discussion, there will be a session in which young parliamentarians will be 
able to put questions to representatives of the IPU Committee on the Human Rights of 
Parliamentarians. The Committee is celebrating its 40th Anniversary this year.  
 
6. Preparations for the 136th Assembly 
 

The Forum will prepare for its next meeting by discussing the items on the agenda of the 
IPU Committees for the 136th Assembly. 
 
7. Any other business 
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