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 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
لتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية ـ جلسة استماع للخبراء بشأن دور البرلمان في منع ا 1

 للدول ذات السيادة.
هو أحد المبادئ األساسية لميثاق األمم  ،)عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة

ى جدول أعمالها عل ،المتحدة. ومع ذلك، كثيراً ما يفسر بطرق غير موثوق بها. وتود اللجنة أن تضع هذا الموضوع
لالتحاد البرلماني الدولي. وفي سبيل التحضير  ،532بهدف اعتماد قرار بشأن الموضوع في الجمعية العامة 

لتبادل اآلراء مع األعضاء عن كيفية تطور هذا المفهوم ومكامن  ،لذلك، ستعقد اللجنة جلسة استماع للخبراء
اً اهيم التدخل اإلنساني ومسؤولية الحماية. كما سيجري أيضالتحديات والفرص. وستوجه عناية خاصة لتطوير مف

لسياسات ووضع ا ،في مجال التشريعات ،نقاش حول التدابير واإلجراءات التي يمكن أن تخطط لها البرلمانات
والتقييم والرقابة. سيعتمد المقررون المشاركون على جلسة االستماع والمناقشة الالحقة خالل كتابتهم للمسودة 

 .ولى من هذا القرار(األ
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 ـ حلقة نقاش حول تعزيز المساءلة الديمقراطية لقطاع األمن الخاص 5

 واألمنية الخاصة ،وجهات فاعلة جديدة تنشأ، كالشركات العسكرية ،المشهد األمني يتغير
(PMSCs)  .ورها بشكل متزايد بينما غالباً ما تبقى طبيعتها ود ،كما أن تشكيلة خدماتها أصبحت متنوعة

التي يمكن أن تتخذها البرلمانات لتنظيم أنشطة هذه  ،غير واضحة. سيناقش المشاركون التدابير الممكنة
 .الشركات واإلشراف عليها

 ـ حلقة نقاش حول النزع الشامل للسالح 2
تنفيذ  ول التحديات التي تقف في طريقح، فرصة لتبادل وجهات النظر ،ستقدم حلقة النقاش للجنة

بطريقة شاملة مع األخذ بعين االعتبار الطيف األوسع من القضايا. كما ستتناول الحاجة إلى  ،نزع السالح
م مع االستراتيجيات التقليدية لمراقبة األسلحة. كما سيت ،الربط بين نزع ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل

مثل  ،إضافًة إلى الجوانب غير التقليدية ،في ضوء ديناميات االستقرار واألمن ،حمناقشة النزع الشامل للسال
  .واالقتصادية ،التنمية واالحتياجات االجتماعية

 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. Expert hearing on The role of parliament in preventing outside interference in 

the internal affairs of sovereign States  
 

Non-interference in the internal affairs of sovereign States is one of the fundamental 
principles of the Charter of the United Nations. However, it is frequently interpreted in 
unreliable ways.  The Committee wished to place this subject on their agenda with the 
intention of adopting a resolution on the topic at the 136th IPU Assembly. To prepare for 
that, the Committee will hold an expert hearing to share opinions with members about 
how the concept has evolved and where the challenges and opportunities lie. The 
development of the concepts of humanitarian intervention and responsibility to protect will 
be of particular interest. There will also be a discussion about the measures and actions 
parliaments can plan for in terms of legislation, policy development, evaluation and 
oversight. The co-Rapporteurs will draw on the hearing and the subsequent debate as 
they write the first draft of the resolution.  
 
5. Panel discussion on Promoting democratic accountability of the private 

security sector 
 

The security landscape is changing and new actors are emerging, such as private military 
and security companies (PMSCs). Their range of services is becoming increasingly 
diversified while their nature and role often remain unclear. Participants will discuss 
possible measures that parliaments could take to regulate and oversee the activities of 
these companies. 
 
6. Panel discussion on Comprehensive Disarmament 
 

The panel discussion will provide the Committee with an opportunity to exchange views 
about challenges that stand in the way of implementing disarmament in a holistic manner 
taking into account the broader spectrum of issues. It will address the need to link 
weapons of mass destruction (WMDs) disarmament and non-proliferation with 
conventional weapons control strategies.  Comprehensive disarmament will also be 
discussed in the light of stability and security dynamics as well as less traditional aspects 
such as development and socio-economic needs.  
 
7. Any other business 
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