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C-II/135/A.1 اللجنة الدائمة الثانية لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة 

  6152 يونيو/  حزيران 51

 

 

 مشروع جدول األعمال

 ـ اعتماد جدول األعمال 1

اللجنة التي عقدت خالل جمعية االتحاد البرلماني الدولي  اتـ الموافقة على محضر جلس 2
 (.2112في لوساكا )آذار/مارس  ،131

  ـ انتخابات المكتب 3 

اللجنة الشواغر الموجودة في المكتب، بناًء على المقترحات المقدمة من المجموعات  ئسوف تمل
 .الجيوسياسية

 .2112المتحدة ـ مساهمة البرلمانات في مؤتمر تغير المناخ لألمم  1

 ،تشرين الثاني/نوفمبر، سيعقد اجتماع برلماني يشارك في تنظيمه االتحاد البرلماني الدولي 53)في 
المؤتمر  53لمؤتمر الدول األطراف التفاقية تغيير المناخ والجلسة  33والبرلمان المغربي بالتزامن مع الدورة 

. وسيتم إطالع CMP12/COP22ول كيوتو الثاني عشر لألطراف بوصفه اجتماع األطراف في بروتوك
اللجنة على الترتيبات العملية لالجتماع في مراكش، كما سيتبادل أعضاء اللجنة وجهات النظر حول مسودة 

 مشروع الوثيقة الختامية(.

ـ مناقشة حول تطوير تعزيز التعاون الدولي في مجال أهداف التنمية المستدامة، وال سيما  5
 ي للمرأة بوصفها محركا للتنميةبشأن اإلدماج المال

في  ،532حول موضوع قرار اللجنة المتوقع أن يتم اعتماده في الجمعية  ،سيتم تنظيم هذه المناقشة
نفيذ حول التحديات التي تقف في طريق ت ،دكَّا. ستوفر المناقشة أمام اللجنة فرصة لتبادل وجهات النظر
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من وجهة نظر اإلدماج المالي للمرأة. كما ستوفر أيضًا للمقررين المشاركين  ،أهداف التنمية المستدامة
 .معلومات أولية حول كيفية مقاربة البرلمانات األعضاء في االتحاد البرلماني الدولي لهذه المسألة

 ـ حلقة نقاش حول دور البرلمانات في مواجهة أنشطة الصناديق االنتهازية: 2

صندوق تحوط أو صندوق أسهم خاصة يستثمران في ديون تعتبر ضعيفة )الصندوق االنتهازي هو 
من أجل  ،جدًا أو متعثرة. تجني الصناديق االنتهازية أرباحها من الظروف الصعبة للدول المثقلة بالديون

من  ،تحقيق أرباح غير متناسبة مع ما تم استثماره في البداية. وستناقش الحلقة الطرق التي يمكن للبرلمانات
 .اللها مراقبة ومكافحة أنشطة هذه الصناديق(خ

 ـ ما يستجد من أعمال. 7
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Draft agenda 
 
 
 

 
1. Adoption of the agenda 
 
2. Approval of the summary record of the Committee's session held during the 

134th IPU Assembly in Lusaka (March 2016) 
 
3. Elections to the Bureau  
 

The Committee will fill the existing vacancies on the Bureau, based on proposals from the 
geopolitical groups.  
 
4. Parliamentary contribution to the 2016 UN Climate Change Conference  
 

On 13 November, a Parliamentary Meeting co-organized by the IPU and the Moroccan 
Parliament will take place in conjunction with COP22/CMP12. The Committee will be 
briefed on practical arrangements for the Meeting in Marrakesh. Committee members will 
exchange views on a pre-draft of the outcome document.    
 
5. Debate on Promoting enhanced international cooperation on the SDGs, in 

particular on the financial inclusion of women as a driver of development 
 

This debate will be organized around the theme of the Committee resolution that is 
expected to be adopted at the 136th Assembly in Dhaka. The debate will provide the 
Committee with an opportunity to exchange views about challenges that stand in the way 
of implementing the SDGs from the viewpoint of the financial inclusion of women. It will 
also provide the co-Rapporteurs with initial information about how IPU Member 
Parliaments approach this issue. 
 
6. Panel discussion on The role of parliaments in countering the activities of 

vulture funds 
 
A vulture fund is a hedge fund or private equity fund that invests in debt considered to be 
very weak or in default. Vulture funds profit from the difficult circumstances of heavily 
indebted States in order to make profits that are disproportionate to what was initially 
invested. The panel will discuss ways in which parliaments can control and counter the 
activities of these funds. 
 
7. Any other business 
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