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 الدعوة

A/135/C.1 
 2016 حزيران/يونيو 15

 السيدة الرئيس،
 السيد الرئيس،

لالحتاد الربملاين الدويل واالجتماعات ذات الصلة يف مركز املؤمترات الدويل يف  135ستعقد اجلمعية العامة 
األول/أكتوبر تشرين  27ولغاية يوم اخلميس  2016األول/أكتوبر تشرين  23جينيف، اعتباراً من يوم األحد 

2016. 
الجتماعات. كما حيدونا بالغ األمل أن يكون وإنه ملن دواعي سرورنا أن نرفق معلومات تفصيلية عن هذه ا

 الة يف أعمال املؤمتر.وأن الوفد الذي ترتأسوه سيشارك مشاركة فع   135برملانكم ممثاًل يف اجلمعية العامة 
 

 املخلص لكم
 

 تشودريصابر                    تشونج نجمارتن 
 الرئيس       األمني العام
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 العامةمعلومات حول اجلمعية 

 
 جدول األعمال

 .135س ونواب رئيس اجلمعية العامة ـ انتخاب رئي 1

 ـ النظر يف طلبات إدراج بند إضايف يف جدول أعمال اجلمعية العامة. 2

  الربملانات من أوائل املستجيبني ـ نقاش عام حول انتهاكات حقوق االنسان كنذير للصراع: 3

السياسية بصورة كاملة وآمنة ودون تدخل: بناء الشراكات  ـ حرية املرأة يف املشاركة يف العملية 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  ،موضوع البند اخلاص باللجنة الدائمة للدميقراطية وحقوق اإلنسان ـ املوافقة على 6
 لالحتاد الربملاين الدويل وتعيني املقررين. 137العامة 

 

 
 اجلدول الزمين

 .  1امللحق مت إدراج اجلدول الزمين للجمعية العامة واالجتماعات ذات الصلة يف 
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األول )أكتوبر( وسوف ينظر يف ويقرر بشأن األمور املتعلقة بسري تشرين  27و 24سينعقد اجمللس احلاكم يف 
 للمجلس احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل. 199عمل وأنشطة االحتاد الربملاين الدويل. رفقاً الدعوة إىل الدورة 

ؤساء لر  املخصص باجلزء رفيع املستوىتشرين األول )أكتوبر(  24ستبدأ اجلمعية العامة املناقشة العامة يف 
 دالعامة قرارات بشأن البن تتخذ اجلمعية ، سوفاألول )أكتوبر( تشرين 27و 26يف  جلساهتا الربملانات. يف

 ومن املتوقع أن .اإلنسان وحقوق للدميقراطية اللجنة الدائمة قيد املداولة من قبل املعين الطارئ وبشأن البند
 تشرين األول )أكتوبر(. 27اخلميس  يوم 18:00اجلمعية العامة أعماهلا يف الساعة  ختتتم

 البند الطارئ

، من النظام األساسي، فإن أي عضو يف االحتاد 14.2للجمعية العامة، واملادة  11.1 وفقاً للقاعدة
قررت اجلمعية العامة  الربملاين الدويل ميكنه أن يطلب إدراج بند طارئ يف جدول أعمال اجلمعية العامة. وإذا

( تشرين األول )أكتوبر 25 ذا البند الطارئ من قبل اجلمعية العامة يف صباح يوم الثالثاءذلك، فسيتم مناقشة ه
، وقد مت اختاذ احليطة يف وقت الحق من ذلك اليوم، كي جتتمع جلنة صياغة من أجل إعداد مشروع 2016

 قرار.

ري،ة ونال خكما أن مجيع الطلبات إلدراج بند طارئ جيب أن ترتبط حبدث كبري وقع يف اآلونة األ
كون مجيع مقرتحات و جيب أن ت، اهتمامًا دولياً يبدو التعبري عن الرأي بشأنه ضروريًا لالحتاد الربملاين الدويل

البند الطارئ، مرفقة مبذكرة توضيحية موجزة ومشروع قرار، حيدد بوضوح نطاق هذا املوضوع الذي ينطوي عليه 
 الطلب.

 الدائمة اللجان

 لالحتاد الربملاين الدويل. 135اجلمعية العامة  خالل األربع اللجان الدائمة سوف جتتمع كافة

 رأة يف املشاركة يفامل حرية قضية مبناقشة واعتماد قرار بشأن وحقوق اإلنسان للدميقراطية اللجنة الدائمة ستقوم
 .هذا اهلدف لتحقيق والنساء الرجال بني بناء الشراكات :بصورة كاملة وآمنة ودون تدخل العملية السياسية



                                                                            لالحتاد الربملاين الدويل  135اجلمعية العامة 
 واالجتماعات ذات الصلة           

 2016أكتوبر تشرين األول/  27 – 23جنيف، 
 

 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
                                                                  2016أيلول / سبتمرب  25      

 

  مكتب نم توصيات بناًء على مجاعية ومناقشات جلسات استماع الثالث األخرى وستعقد اللجان الدائمة
 اللجان الدائمة.  مشروعات جداول أعمال كل منهم. رفقاً يوجد

بغي ين أنه األعضاء نذكر اللجان الدائمة. كما نود أن يف أعمال املشاركة بنشاط إن األعضاء مدعوين إىل
إىل اجلمعية  يةالوفود الوطن يف يف االحتاد الربملاين الدويل شاغلي املناصب وغريهم من أعضاء املكتب إدراج

 العامة.

 

 املشاركة

اليت  مندوبني لربملانات الدول 10 أو مندوبني كحد أقصى، مثانية تعيني االحتاد الربملاين الدويل ميكن ألعضاء
  لوفودل اإلضافيني املرافقني النواب يتجاوز عدد نسمة أو أكثر. جيب أال   مليون 100يبلغ عدد سكاهنا 

 اثنان.نائبان  كمستشارين

ؤ بني ث ّْ مجيع الربملانات األعضاء على السعي لتحقيق التكافإن األمانة العامة لالحتاد الربملاين الدويل، حتو 
انيني من للجمعية العامة، مكو ن حصراً من برملاجلنسني يف تكوين وفودها. إن أي وفد، لثالث دورات متتالية 

 نفس اجلنس، سيتم تلقائياً ختفيضه بنسبة شخص واحد.

ى الربملانيني سيعقد منتدو كما نشجع الربملانات األعضاء أيضا على ضم  أعضاء الربملان الشباب يف وفدهم. 
. ومن بني أمور أخرى، 2016ر( عام تشرين األول )أكتوب 24اجتماعه يف  ،الشباب لالحتاد الربملاين الدويل

 فإن املنتدى سيقوم بصياغة وتقدمي مداخالت يف مداوالت اجلمعية العامة.

 لوطنيةا باإلضافة إىل األمناء العامني الذين سيحضرون الدورة العادية جلمعية األمناء العامني للربملانات
(ASGP) ات تنسيق لالحتاد )كجه ،ملانيني اتحمرتفني، فإن نا نشجع األعضاء أيضًا على إشراك املوظفني الرب

ابعتها )وال سيما ويف مت ،الربملاين الدويل( يف الوفد، وذلك هبدف ضمان املساعدة الكافية أثناء اجلمعية العامة
ت إلعداد ونشر تقارير عن اإلجراءات املتخذة بشأن مقررا ،من حيث حتقيق االلتزام القانوين من قبل األعضاء

 ملاين الدويل ومقرتحاته(.االحتاد الرب 
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ة املرتتب عليهم متأخرات تساوي أو تزيد عن مبلغ االشرتاكات املستحق ،االحتاد الربملاين الدويلإن  أعضاء 
عليهم لسنتني كاملتني سابقتني ال جيوز أن ميثلهم أكثر من مندوبني )إثنني( يف اجتماعات االحتاد الربملاين 

 النظام األساسي(.من  5.2الدويل، )املادة 

ميكن أن يشارك األعضاء املنتسبني يف اجلمعية العامة، واللجان الدائمة بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا األعضاء، 
 باستثناء احلق يف التصويت، وتقدمي مرشحني ملنصب انتخايب.

امة بصفة مراقب ة العاملنظمات واهليئات الدولية األخرى املدعوة من قبل اجمللس احلاكم، لتمثيلها يف اجلمعي
 يسمح هلا مبندوبني اثنني كحد أقصى.

، حيث تعقد اجتماعات اجلمعية العامة واجمللس احلاكم، لعدد حمدود من املقاعد. اجللسات العامة قاعةتتسع 
، فإن األمانة ستسعى إىل ختصيص عدد كاف من املقاعد 135واستناداً للحضور الفعلي يف اجلمعية العامة 

ود. وكحد أدىن، سيتم ختصيص كل وفد بعدد كاف من املقاعد الالزمة لتصويت حمتمل جتريه جلميع الوف
 .اجلمعية العامة 

 

 ) التسيري( اللجنة التوجيهية

يل ونائب رئيس ورئيس االحتاد الربملاين الدو  ،من رئيس اجلمعية العامة ،تتألف اللجنة التوجيهية للجمعية العامة
 اللجنة التنفيذية. وميكن لرؤساء اللجان الدائمة أن يشاركوا يف أعماهلا بصفة استشارية.

مت تكليف اللجنة التوجيهية، مبساعدة من األمني العام لالحتاد الربملاين الدويل، باختاذ مجيع التدابري املناسبة 
خالل مداوالت اجلمعية العامة. ومن املقرر انعقاد اجللسة األوىل  ،وحسن سري العمللضمان التنظيم الفعًّال 

 .2016 أكتوبر/تشرين األول 24للجنة التوجيهية يف صباح االثنني 
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 135أثناء انعقاد اجلمعية العامة  شغل الشواغر يف

 افتتاح قبل اين الدويلاالحتاد الربمل موقععلى  االحتاد الربملاين الدويل هيئات بشواغر قائمة مؤقتة سوف يتم نشر
 اجلمعية. 

الحتاد الربملاين ل واهليئات الرئيسية اللجان تقدمي طلبات الرتشح إىل األعضاء مدعوة للنظر يف إن الربملانات
 يتوفر لدى املرشحني (. جيب أن e/comtees.htm-http://www.ipu.org/strct) الدويل
مهامهم    تنفيذيف من قبل برملاهنم وجيب مساعدهتم ،املذكورة عمل اهليئات يف جماالت قدر املستطاع، اخلربة،

الذين  عضاءاالحتاد الربملاين الدويل واأل اجلدد يف األعضاء االحتاد الربملاين الدويل. حنث شاغلي مناصب يفك
 أن يعقد اجتماع لرؤساء ومن املتوقع الرتشيحات. على تقدمي يف االحتاد الربملاين الدويل مناصب يشغلوا حالياً  ال

 اجملموعات وأمناء إن رؤساء. 12:30حىت  11:00 أكتوبر 23يوم األحد  اجليوسياسية اجملموعات
 .االجتماع اهلام حلضور هذا على حد سواء مدعوون اجليوسياسية

 

  بنود جدول األعمال واختيار مشاريع القرارات إعداد

 هي كما يلي: وحقوق اإلنسان للدميقراطية الدائمة اللجنة قرار بإعداد النهائية املتعلقة املواعيد

ذكرة مشروع القرار وامل لتقدمي املوعد النهائي للمقررين املشاركني  2016متوز/يوليو  1
 لالحتاد الربملاين الدويل. لألمانة العامة التفسريية

املوعد النهائي للربملانات األعضاء لتقدمي التعديالت اخلطية على  2016األول/أكتوبر تشرين  9
 مشروع القرار.

 قررين املشاركنيامل مشروع القرار. يقدم وتعديل وتبىن اللجنة مناقشات 2016تشرين األول/أكتوبر  24-27
 الصياغة. عملية خالل مشروع القرار واملشورة

 لالحتاد الربملاين الدويل تتبىن القرار. 135اجلمعية العامة  2016تشرين األول/أكتوبر  27

http://www.ipu.org/strct-e/comtees.htm
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 13.1املادة ) ةموجز  مداخالت كتابية عن طريق تقدمي القرار يف صياغة أن تسهم ميكن جلميع الدول األعضاء
 الثالثة الدائمةإىل اللجنة  للمداخالت املكتوبة املوعد النهائي وقد انقضى الدائمة(. النظام الداخلي للجان من

 ملشاريع القرارات لتبنيها من اللجان مداخالت الدول األعضاء على تقدمي حنثو  (.2016نيسان/أبريل  10)
 موعد أقصاه ، يف(2017نيسان/أبريل ) لالحتاد الربملاين الدويل 136اجلمعية العامة  يف والثانية األوىل الدائمة

 .2016أيلول/سبتمرب  30

 اللجان الدائمة ن قبلللتداول م بنود املعنية اليت ختضعال مقرتحات ينبغي أن تقدم ن الدائمة،اللجا وفقاً لقواعد
هذا املوضوع.  سيتم فيها مناقشة اليت تسبق تلك اليت افتتاح اجلمعية العامة يوماً من 15موعد ال يتجاوز  قبل

 10 وعد أقصاهميف  لالحتاد الربملاين الدويلأن يرفعوا إىل األمانة العامة  األعضاء على حنث على هذا النحو،
 وحقوق اطيةللدميقر  من قبل اللجنة الدائمة حول البنود املعنية للمداولة مقرتحاهتم 2016تشرين األول/أكتوبر 

 اإلنسان.

من  رار هنائيق قبل اختاذ املعين اللجنة الدائمة مكتب من قبل إلجراء مشاورات املقرتحات أساساً  تشكل هذه
 جيوز للمكتب لالحقة،العامة ا اجلمعيات يف بنود املعنية ملناقشتهاال مقرتحات اللجنة الدائمة. عند النظر يفقبل 

أو  س املوضوعنف اليت تتطرق إىل أو أكثر من تلك مقرتحني املقرتحات، أو أن جتمع بني أن يوصي بأحد
 الدائمة. لجنةل أكثر من مقرتح تقدمي تقررأو أن  معين آخر بند بند واحد، أو أن تطرح ذات الصلة يف املواضيع

 من جدول األعمال( 3املناقشة العامة )البند 

 :للصراع على جممل موضوع انتهاكات حقوق االنسان كنذير ،135املناقشة العامة يف اجلمعية العامة  سرتكز
 . مرفق مذكرة توضيحية على سبيل االطالع اليسري. الربملانات من أوائل املستجيبني

وفقًا لقواعد اجلمعية العامة، وما مل تقرر اللجنة التوجيهية خالف ذلك، حيق لكل وفد وقتًا للحديث يف 
املناقشة العامة ملدة مثان دقائق. وعند تسجيل امسي متحدثني من نفس الوفد للنقاش يتم التشارك مبدة الثمان 
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مخس  ين الدويل تكون مدة احلديث للمراقبنيدقائق كما هو مناسب. وبقرار من اجمللس احلاكم لالحتاد الربملا
 دقائق.

يف ضوء تزايد عضوية االحتاد الربملاين الدويل، )وما يتضمن ذلك من تزايد عدد املتحدثني يف املناقشة العامة(، 
إضافة إىل الصعوبات اليت جنمت خالل اجلمعيات العامة األخرية، فمن املتوقع أن تنظر اللجنة التوجيهية 

 يف اختصار زمن احلديث يف املناقشة العامة، إىل سبع دقائق لألعضاء، وأربع دقائق للمراقبني. )التسيري(

يف  ،(1 اعةقجيري تسجيل املتحدثني يف املكتب املوجود خارج املدخل الرئيس إىل قاعة اجللسات العامة )
افتتاح اجللسة األوىل للجمعية  ساعة من 24الطابق األول ملركز املؤمترات الدويل يف جينيف. ويفتح املكتب قبل 

 صباحاً. 11:00الساعة  تشرين األول )أكتوبر( 23العامة، يوم األحد 

عرب  ،كما ميكن لألعضاء أن يرسلوا أمساء املتحدث/املتحدثني مسبقاً إىل األمانة العامة لالحتاد الربملاين الدويل
(. ووفقًا للممارسات 2املرفق )ملحق  الربيد االلكرتوين أو الفاكس، مستخدمني طلب التسجيل املسبق

 23مساًء من يوم األحد،  6:00املتعارف عليها، فإن ترتيب املتحدثني سيتقرر بالقرعة العلنية يف الساعة 
 .2016 تشرين األول )أكتوبر(

 نواب رئيس اجلمعية العامة

 أن تسمي واحداً من أعضاءها للجمعية العامة، حيق لكافة الوفود من الربملانات األعضاء 7.3وفقاً للقاعدة 
نائباً لرئيس اجلمعية العامة. وسيتم استدعاء بعضهم للحلول مكان رئيس اجلمعية العامة خالل إحدى اجللسات 

 أو يف جزٍء منها.

عند الوصول إىل مكتب تسجيل االحتاد الربملاين الدويل يف جينيف، فإن الوفود مدعوة لإلعالن عن اسم 
ئب لرئيس اجلمعية العامة. وكبديل عن ذلك، ميكن إبالغ األمساء إىل قسم تقدمي الوثائق الربملاين املعني كنا
أقصاه يوم  (، يف موعدمركز املؤمترات الدويل يف جينيف، يف الطابق الثاين يف 224/225واملراقبة )املكتب 

 .2016 تشرين األول )أكتوبر( 24االثنني، 
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 جدول لعرض ختصيص األصوات

 .3يف امللحق  135مؤقت لعرض األصوات املخصصة للوفود املشاركة يف اجلمعية العامة  مت ارفاق جدول

يرجى من الربملانات األعضاء التأكد من األرقام املخصصة هلم، وعند الضرورة، إبالغ األمانة العامة لالحتاد 
اجلدول النهائي . سةلالربملاين الدويل يف جينيف خطيًا بأي طلب للتعديل، ويفضل أن يكون قبل انعقاد اجل

 لعرض ختصيص األصوات يف اجلمعية العامة سيوزع عند افتتاح اجللسة.

 اللغات والوثائق

ستقدم األمانة العامة لالحتاد الربملاين الدويل الرتمجة الفورية من وإىل لغتيها الرمسيتني: اإلنكليزية 
 زة القانونية.والفرنسية، وكذلك العربية واإلسبانية، يف اجتماعات مجيع األجه

كما مت ختصيص أربعة قنوات أخرى للرتمجة الفورية للغات الصينية واليابانية والربتغالية والروسية يف جلسات 
اجلمعية العامة واجمللس احلاكم، ولبعض جلسات اللجان الدائمة. تقدم هذه املقصورات جماناً وميكن استخدامها 

 تأت الربملانات املعنية أن تستخدم هذه التسهيالت.لفرق الرتمجة الفورية هلذه اللغات، إذا ار 

ميكن للمندوبني، بصورة استثنائية، أن يستخدموا لغة أخرى شريطة أن يرتبوا ترمجة حديثهم فوريًا إىل إحدى 
اللغات الرمسية لالحتاد الربملاين الدويل من قبل شخص مكلف من قبلهم والذي سيسمح له دخول إحدى 

تاحة الوقت الكايف إلجراء مجيع الرتتيبات الالزمة، يتعني على الوفود االتصال مسبقاً مقصورات الرتمجة. وإل
( أو مرتمجي Ms. F. Steinig-Huangهوانغ( )-بوقت كاف بكبري املرتمجني الفوريني )السيدة شتنيغ

مقصورة اللغة اإلنكليزية املخصصني لالجتماع الذي ستلقى به الكلمة. إضافة إىل ذلك، سيتم تسليم مثانية 
اللغة  اعةقنسخ عن احلديث املرتجم إىل إحدى اللغات الرمسية لالحتاد الربملاين الدويل إىل كبري املرتمجني أو 

 ريني.اإلنكليزية لتوزيعها على بقية املرتمجني الفو 

التصرحيات الرمسية اليت تلقى يف املناقشة العامة ستنشر على صفحة موقع اجلمعية العامة وستكون جزًء من 
سجالت اجلمعية العامة. وهلذا الغرض ومن أجل ضمان ترمجة فورية صحيحة إىل إحدى اللغات العاملة، فإن 
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، interpretors@ipu.orgعامة إىل الوفود مدعوة إلرسال نسخة الكرتونية من خطاهبم يف املناقشة ال
 من إلقاء الكلمة. على األقلساعات  3قبل 

الوثائق املتعلقة بعمل اجلمعية العامة واجمللس احلاكم واللجان الدائمة وبقية هيئات االحتاد الربملاين الدويل، 
، ستكون متاحة على موقع االحتاد الربملاين 135خالل اجلمعية العامة  إضافًة إىل الفعاليات األخرى اليت تقع

 الدويل:

 e/135agnd.htm-www.ipu.org/conf. 

 املنظمة يفومتاشيًا مع القرار الذي اختذته اهليئات احلاكمة لالحتاد الربملاين الدويل للحد من النسخ الكربونية 
 ستتم طباعة عدد حمدود فقط من جمموعات الوثائق ملختلف دورات اجلمعية ومواصلة احلد من النفايات الورقية،

 العامة.

 
 

 اجتماعات األجهزة األخرى

 العامة: أثناء انعقاد اجلمعية التالية أيضا االحتاد الربملاين الدويل هيئات ستجتمع

 مغلقة(؛ تشرين األول/أكتوبر، 26و  22و  21) اللجنة التنفيذية 
 مغلقة(؛ تشرين األول/أكتوبر، 20للشؤون املالية ) اللجنة الفرعية 
  مغلقة(؛ تشرين األول/أكتوبر، 26-22 للربملانيني اإلنسان حقوق جلنة 
 تشرين األول/أكتوبر، جلسات عامة(؛ 26و  23النساء الربملانيات ) منتدى 
 مغلقة(؛ تشرين األول/أكتوبر، 27و  23النساء الربملانيات ) مكتب  
 تشرين األول/أكتوبر، جلسات عامة(؛ 24لالحتاد الربملاين الدويل ) الشباب منتدى الربملانيني 
  مغلقة(؛ تشرين األول/أكتوبر، 24لالحتاد الربملاين الدويل،  الشباب منتدى الربملانيني جملس إدارة 

mailto:interpretors@ipu.org
http://www.ipu.org/conf-e/135agnd.htm
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 مغلقة(؛ كتوبر،تشرين األول/أ 26و  22ة اجلندرية، الشراك جمموعة 
 مغلقة(؛ تشرين األول/أكتوبر، 25و  23، األوسط الشرققضايا  جلنة  
 تشرين األول )أكتوبر(؛ 26اإلنساين الدويل،  احرتام القانون تعزيز جلنة 
 تشرين  23والطفل،  االستشارية لفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، وصحة األم والوليد اجملموعة

 مغلقة(. األول/أكتوبر،

مركز املؤمترات الدويل يف جينيف خالل يف  (ASGP) الوطنية العامني للربملانات كما ستجتمع جلمعية األمناء
 انعقاد اجلمعية العامة، وستنعقد اجلمعية من قبل رئيسها. 

 نتائج اجلمعية العامة
. إضافة إىل ذلك، سيتاح الوصول إىل 135اجلمعية العامة  نتائجمجيع الوفود ستتلقى نسختني مطبوعتني من 

الوثيقة على موقع االحتاد الربملاين الدويل بعد أسبوعني من اختتام اجلمعية العامة، وعندها ميكن تنزيل نسخة 
 .PDFالكرتونية كاملة بصيغة 

 تطبيق اجلمعية العامة على اهلواتف اخلليوية
سيتم إطالق تطبيق للجمعية العامة لالحتاد الربملاين الدويل على ، 2016تشرين األول/أكتوبر  1يف 

 وسيكون متاحاً للتنزيل جماناً. وسيتم إرسال مزيد من املعلومات يف يوم اإلطالق. ،سبيل التجربة

، ستكون 2017يف البداية، سوف تكون امليزات األساسية باللغة اإلنكليزية فقط. ولكن اعتبارًا من عام 
تم باللغتني الفرنسية واإلسبانية. وهبدف مساعدة املتحدثني باللغة االجنليزية كلغة ثانية، سوف ي ،متاحة أيضاً 

 نشر دليل استخدام قصري على املوقع وتوزيعه، عند الطلب، يف مكتب التسجيل.

ورق ياسة الالرمسية، كجزء من س االحتادإن الغرض من التطبيق هو تسهيل التشاور عرب اإلنرتنت حول وثائق 
 الربملاين الدويل. الحتادلالذكية لالحتاد، وتعزيز مشاركة املندوبني يف اجلمعيات العامة 

ه يف هناية اجلمعية نرتنت، وسيتم نشر إلن لتقدمي املالحظات والتعليقات عرب استطالع على او إن املندوبني مدعو 
 العامة.
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 معلومات إضافية

ود عند الدورة يف دليل اجلمعية العامة، وسيوزع على الوفسيتم توفري املزيد من املعلومات املتعلقة ب
 خالل اجلمعية العامة، سيتم توزيع جريدة يومية لتقدم آخر املستجدات حول برنامجيف التسجيل يف جنيف. و 

  على شبكة اإلنرتنت أيضاً.نياالجتماعات وغريها من املعلومات اهلامة. وستتاح كلتا الوثيقت

 التسجيل

. وحنث 2016تشرين األول )أكتوبر(  3الوفود احرتام املوعد النهائي للتسجيل يف يطلب من مجيع 
تعليمات  4مللحق امجيع الوفود على استخدام نظام التسجيل اإللكرتوين لالحتاد الربملاين الدويل. ويتضمن 

. ونوصي بتعيني 2016متوز )يوليو(  1حول كيفية استخدام النظام، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 
 النظام. إىل  كمنسق للوفد للولوج  ،شخص واحد فقط

ويف حال واجهتم أي صعوبات، يرجى االتصال بقسم خدمة التسجيل على الربيد االلكرتوين 
postbox@ipu.org إذا تعذر ألي سبب من األسباب على الربملان التسجيل على االنرتنت، ميكن .

 . (60 41 919 22 41+)إرسال تشكيلة وفدكم إما عن طريق الربيد اإللكرتوين أو الفاكس 

، 2016ول/أكتوبر تشرين األ 22إن قسم التسجيل واملعلومات سيفتح يف مركز املؤمترات اعتباراً من السبت 
مساًء، وكذلك يوم اخلميس  8:00  - 7:00تشرين األول/أكتوبر  26-23ومن  19:00 - 9:00من 
 مساًء. 06:00 -صباحاً  08:00تشرين األول/أكتوبر(  27

: كجزء من إجراءات التسجيل عرب اإلنرتنت، يطلب من املندوبني تقدمي عناوين الربيد اإللكرتوين الفردية. هام
وسوف  ،دويلالقائمة الربيدية لالحتاد الربملاين الإىل  ايامهم بذلك، فإهنم يوافقون ضمنيًا على إضافتهوعند ق

 الربملاين الدويل. االحتاديتلقون حتديثات دورية عن عمل 

 

mailto:postbox@ipu.org
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 اإلقامة يف الفندق

نصح يلفنادق يف جنيف. لذا إىل اإن تشرين األول/أكتوبر هو من أكثر األشهر ازدحامًا بالنسبة 
مدعوة لالتصال  ،ن باحلجز يف أقرب وقت ممكن. إن وفود البلدان اليت لديها بعثة دائمة يف جنيفو املندوب

وزات الفنادق. وتأمني حج ،هنم معتادون على استقبال وفود حلضور اجتماعات األمم املتحدةإببعثتها، حيث 
ومركز  ،ممدق قريبة من منطقة قصر األمع فنا ،والكثري من تلك البعثات لديها اتفاقات ألسعار تفضيلية

 املؤمترات.

 لدول األعضاء اليت ليس لديها متثيل دبلوماسي يف جنيف، وكذلك األعضاء املنتسبني واملراقبنيإىل ابالنسبة 
 الية:حبجز مسبق لعدد حمدود من الغرف يف الفنادق الت ،الربملاين الدويل االحتادالرمسيني، فقد قامت أمانة 

 موفينبيك övenpickM 
http://www.movenpick.com/en/europe/switzerland/geneva/hotel

geneva-   
ؤمترات(، مركز املإىل  )فندق مخس جنوم يقع بالقرب من املطار، ويقدم خدمة نقل مكوكية صباحاً ومساءً 

فرنك سويسري لغرفة كالسيكية مع إفطار. يرجى االتصال بـ:  230وتبدأ األسعار من 
camille.mouret@moevenpick.com  واذكرIPU Assembly .إلجراء احلجوزات 

 
  وارويكWarwick  

http://warwickhotels.com/geneva 
فرنك  230)فندق أربع جنوم يقع مقابل حمطة القطار الرئيسية يف قلب مدينة جنيف(، تبدأ األسعار من 

سويسري لغرفة كالسيكية بدون إفطار. يرجى االتصال بـ: 
 p@warwickhotels.comresa.grou  واذكرIPU Assembly .إلجراء احلجوزات 

http://www.movenpick.com/en/europe/switzerland/geneva/hotel-geneva
http://www.movenpick.com/en/europe/switzerland/geneva/hotel-geneva
mailto:camille.mouret@moevenpick.com
http://warwickhotels.com/geneva
mailto:resa.group@warwickhotels.com
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 :Ibis Centre Genève Nations  

-geneve-ibis-8069-http://www.ibis.com/fr/hotel
 centrenations/index.shtml  

فرنك  136مركز املؤمترات(، تبدأ األسعار من إىل  دقيقة مشياً على األقدام 15-10جنوم، حبدود  3)فندق 
 IPUواذكر  re@accor.com-H8069يرجى االتصال بـ:  سويسري لغرفة عادية مفردة مع إفطار.

Assembly .إلجراء احلجوزات 

 

 سيتادينCitadines:  
 voltaire/geneve.html-http://www.citadines.com/en/france/ferney 

فرنك  123فولتري، فرنسا(، تبدأ األسعار من -)شقق فندقية ثالثة جنوم يقع مقابل احلدود يف فريين
فرنك سويسري )شقة بغرفيت نوم( بدون إفطار. يرجى االتصال بـ:  175إىل  سويسري )استوديو(

ferney@citadines.com  واذكرIPU Assembly .إلجراء احلجوزات 
 

، حيث 2016أيلول )سبتمرب(  23وبصورة عامة فإن األسعار التفضيلية املتفق عليها سارية حىت 
 ستعفى الغرف من االتفاق بعد ذلك.

مان بطاقة احلجوزات املنفذة بواسطة ضومتاشيًا مع طبيعة عمل الفنادق يف جنيف، لن يتم تثبيت سوى 
 عن طريق املوقع اإللكرتوين للمكتب ،نرتنتإلاالئتمان فقط. ومن املمكن أيضا إجراء احلجوزات على ا

 السياحي:

 tourisme.ch/en/accommodation-www.geneve. 

http://www.ibis.com/fr/hotel-8069-ibis-geneve-%20%20%20:Ibis%20Centre%20Genève%20Nations%20centrenations/index.shtml
http://www.ibis.com/fr/hotel-8069-ibis-geneve-centrenations/index.shtml
http://www.ibis.com/fr/hotel-8069-ibis-geneve-centrenations/index.shtml
mailto:H8069-re@accor.com
http://www.citadines.com/en/france/ferney-voltaire/geneve.html
mailto:ferney@citadines.com
http://www.geneve-tourisme.ch/en/accommodation
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 :تأشرية الدخول

وجزء من منطقة شنغن. مت إدخال نظام معلومات  ،سويسرا هي عضو منتسب يف اتفاقية شنغن
، والذي خيزن البيانات البيومرتية )بصمات 2011يف منطقة شنغن يف تشرين األول )أكتوبر(   (VIS)الفيزا

رية بنظام ات السويسجيري تدرجييا ربط مجيع السفارات والقنصلي األصابع وصورة الوجه( لطالب تأشرية شنغن. 
 .  (VIS)نظام معلومات الفيزا

ياناهتم البيومرتية وتقدمي ب ،حتديد موعد مع السفارة/القنصلية السويسرية كافة،  يطلب من طاليب التأشريات
 شخصياً. هذه البيانات تبقى صاحلة يف نظام معلومات الفيزا ملدة مخس سنوات. هاوتسجيل

 ويف املوقع التايل:
www.bfm.admin.ch/content/bfm/en/home/themen/einreise/einfueh

rung_vis.html  توجد الوثيقة الرمسية اليت تشرح تنفيذ نظام معلومات الفيزاVIS وتسجيل البيانات ،
 .VISة واجلدول الزمين إلدراج السفارات/القنصليات السويسرية املرتبطة بنظام معلومات الفيزا البيومرتي

ك، وق عت سويسرا ذلإىل  حد كبري على الظروف اتحملية. إضافةإىل  يعتمد الوقت الالزم للحصول على تأشرية
تسمح  ،ظل ظروف معينة حيث ال يوجد فيها متثيل دبلوماسي أو قنصلي. ويف ،اتفاقيات مع بعض الدول

يه لسويسرا. لذا شنغن يف بلد ال متثيل فال اتفاقية هذه االتفاقيات بإصدار التأشريات من قبل دولة عضو يف
د إقامتهم باالستفسار مباشرة مع السفارة /القنصلية السويسرية يف بل ،الفيزا وفإنه ينصح بشدة أن يقوم طالب

يف وقت  اهجيب حتديد مواعيد تقدمي البيانات البيومرتية وتسجيل ،أو االطالع على املوقع املناسب. ولذلك
شنغن، مل  تفاقيةاإىل  مبكر، وذلك وفقاً للمعلومات اليت تقدمها السلطات السويسرية. فبعد انضمام سويسرا

 مطار جنيف الدويل.إىل  تعد التأشريات تصدر لدى الوصول

http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/en/home/themen/einreise/einfuehrung_vis.html
http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/en/home/themen/einreise/einfuehrung_vis.html
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 واالجتماعات ذات الصلة 135للجمعية العامة  اجلدول الزمين
 2016أكتوبر( )تشربن األول  27 اىل 20جنيف، من 

 
 2016تشرين األول )أكتوبر(  20اخلميس، 

 

 2016)أكتوبر( تشرين األول  21اجلمعة، 

 

 2016تشرين األول )أكتوبر(  22السبت، 

 

11:00 - 
 و 13:00
15:00 – 
18:00 

 اللجنة الفرعية للشؤون املالية*  
 قاعة االجتماعات الرئيسية، مقر االحتاد الربملاين الدويل

 

10:00 - 
 و 13:00
15:00 – 
18:00 

 اللجنة التنفيذية*
 قاعة االجتماعات الرئيسية، مقر االحتاد الربملاين الدويل

 9:00 – 10:00 
 جمموعة الشراكة اجلندرية*

 قاعة االجتماعات الرئيسية، مقر االحتاد الربملاين الدويل
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 2016تشرين األول )أكتوبر(  23األحد، 

 09:00 – 19:00 
 التسجيل بدء

 البهو، املركز الدويل للمؤمترات يف جينيف

 *للربملانيني اإلنسان جلنة حقوق 13:00 – 9:30 
 CVVقاعة لوزان، املبىن امللحق 

 اللجنة التنفيذية* 13:00 – 10:00 
 قاعة االجتماعات الرئيسية، مقر االحتاد الربملاين الدويل

 14:30 – 18:00 
 *للربملانيني اإلنسان حقوقجلنة 
 CVVلوزان، املبىن امللحق  صالة

 15:00 – 18:00 
 اللجنة التنفيذية*

 قاعة االجتماعات الرئيسية، مقر االحتاد الربملاين الدويل

 8:30 – 10:30 
 مكتب النساء الربملانيات*

 CVVجينيف، املبىن امللحق  صالة

 
11:00 – 
12:30 

 اجتماع مع رؤساء اجملموعات اجليوسياسية*
 ، املركز الدويل للمؤمترات1-، الطابق18 القاعة

 
11:00 – 
13:00 

 منتدى النساء الربملانيات
 ، املركز الدويل للمؤمترات 0، الطابق 2 القاعة 

 
14:00 – 
15:00 

 الوفود املستشارين وسكرتايريةاجتماع 
 6، الطابق6 & 5 القاعة 

 
14:30 – 
18:00 

 منتدى النساء الربملانيات
 ، املركز الدويل للمؤمترات0، الطابق 2 القاعة 
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 2016تشرين األول )أكتوبر(  24االثنني، 

 
08:00 – 
09:00 

 *اللجنة التوجيهية للجمعية العامة
 ، املركز الدويل للمؤمترات 3، الطابق VIPصالة كبار الشخصيات 

 
08:00 – 
09:00 

 لالحتاد الربملاين الدويل* الشباب منتدى الربملانيني جملس إدارة
 ، املركز الدويل للمؤمترات 1-، الطابق18 القاعة 

 
09:00 – 
10:45 

 اجمللس احلاكم
 ، املركز الدويل للمؤمترات  0، الطابق2 القاعة 

 
09:00 – 
13:00 

 لالحتاد الربملاين الدويل الشباب منتدى الربملانيني
 ، املركز الدويل للمؤمترات 0، الطابق 2 القاعة 

 
09:30 – 
13:00 

 الدائمة حول الدميقراطية وحقوق االنساناللجنة 
اسية حول حرية املرأة يف املشاركة يف العمليات السيتقدمي ومناقشة مشروع القرار 

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

 املركز الدويل للمؤمترات  ،0، الطابق 4 & 3 القاعتني
 األمناءمجعية 
العامني 

 للربملانات
 الوطنية

11:00 – 
12:30 

 العامني للربملانات مجعية األمناءاجتماع 
 املركز الدويل للمؤمترات ، 3، الطابق 6 & 5 القاعتني

 
14:30 – 
18:00 

 *للربملانيني اإلنسان جلنة حقوق
 CVVقاعة لوزان، املبىن امللحق 

 
15:00 – 
18:00 

 جلنة شؤون الشرق األوسط*
 CVVقاعة جينيف، املبىن امللحق 
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11:00 – 
13:00 

 انتهاكات حقوق االنسان كنذير: ابتداء املناقشة العامة حول اجلمعية العامة
 أوائل املستجيبنيالربملانات من : للصراعات

 املركز الدويل للمؤمترات جينيف ،1، الطابق 1 القاعة 

 
14:30 – 
17:00 

 : مناقشة عامةاجلمعية العامة
 املركز الدويل للمؤمترات  ،1، الطابق 1 القاعة 

 
14:30 – 
17:30 

 الدويل للسالم واألمن اللجنة الدائمة
 الداخلية يف الشؤون اخلارجيالتدخل  منع يف الربملان دورجلسة اخلرباء حول 
 للدول ذات السيادة

 ، املركز الدويل للمؤمترات0، الطابق 2 القاعة 

 
14:30 – 
17:30 

 االستشارية لفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، وصحة األم والوليد اجملموعة
 وصحة الطفل

 )لغة إنكليزية فقط( *
 للمؤمتراتاملركز الدويل ، 1-، الطابق15 القاعة 

 مجعية األمناء
العامني 

 للربملانات

14:30 – 
17:30 

 الوطنية العامني للربملانات مجعية األمناءاجتماع 
 املركز الدويل للمؤمترات ، 3، الطابق 6 & 5 القاعتني 

 
14:30 – 
18:00 

 *للربملانيني اإلنسان جلنة حقوق
 CVVقاعة لوزان، املبىن امللحق 

 
14:30 – 
18:30 

 اللجنة الدائمة الدميقراطية وحقوق االنسان
 جلسة عامة مشروع القرار يف صياغة

 املركز الدويل للمؤمترات ،0، الطابق 4 & 3 القاعتني 

 
17:00 – 
18:30 

 : القرار حول البند الطارئاجلمعية العامة
 املركز الدويل للمؤمترات، 1، الطابق 1 القاعة 
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 2016)أكتوبر( تشرين األول  25الثالثاء، 

 09:00 – 10:30 
 والتجارة* والتمويل املستدامة للتنمية الدائمة مكتب اللجنة

 ، املركز الدويل للمؤمترات1-، الطابق18 القاعة 

 09:00 - 13:00 

 اجلمعية العامة
 مناقشة حول البند الطارئ، و -
 مواصلة املناقشة العامة -

 ، املركز الدويل للمؤمترات1، الطابق 1 القاعة 

 09:30 – 12:30 
يع مج مفتوحة أمام االحتاد الربملاين الدويل أعمال وأنشطة جلسة معلومات عن

 املندوبني )إنكليزي وفرنسي فقط(
 ، املركز الدويل للمؤمترات0، الطابق 2 القاعة 

 09:30 – 13:00 
 االنساناللجنة الدائمة للدميقراطية وحقوق 

 جلسة عامة مشروع القرار يف ختام صياغة
 املركز الدويل للمؤمترات ،0، الطابق 4 & 3 القاعتني 

 *للربملانيني اإلنسان جلنة حقوق 13:00 – 09:30 
 CVVقاعة لوزان، املبىن امللحق 

 مجعية األمناء
 العامني للربملانات

 الوطنية
10:00 – 12:30 

 الوطنية العامني للربملانات مجعية األمناءاجتماع 
 املركز الدويل للمؤمترات، 3، الطابق 6 & 5 القاعتني 

 جلنة شؤون الشرق األوسط* 13:00 – 11:00 
 CVVقاعة جينيف، املبىن امللحق 

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

 ، املركز الدويل للمؤمترات1-، الطابق18 القاعة 
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 مجعية األمناء
 العامني للربملانات

 الوطنية
14:30 – 17:30 

 الوطنية العامني للربملانات مجعية األمناءاجتماع 
 املركز الدويل للمؤمترات، 3، الطابق 6 & 5 القاعتني 

 14:30 – 18:00 

 والتجارة والتمويل املستدامة للتنمية الدائمة مكتب اللجنة
 ، و2016التغري املناخي باألمم املتحدة  ملؤمتر الربملانية مقطع حول املسامهة -
وال  تدامة،أهداف التنمية املس التعاون الدويل بشأن حول تطوير تعزيز النقاش -

 حمركاً للتنمية للمرأة بوصفها اإلدماج املايل سيما بشأن
 ، املركز الدويل للمؤمترات0، الطابق 2 القاعة 

 
14:30 – 18:30 

 
 املناقشة العامة: مواصلة اجللسة العامة

 املركز الدويل للمؤمترات، 1، الطابق 1 القاعة 

 الطوارئ* بشأن البند ممكنة صياغة جلنة 18:30 – 14:30 
 CVVقاعة جينيف، املبىن امللحق 

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

 املركز الدويل للمؤمترات ،0، الطابق 4 & 3 القاعتني 

 16:30 – 18:30 
 مكتب اللجنة الدائمة للدميقراطية وحقوق االنسان*

 املركز الدويل للمؤمترات ،1-، الطابق 18 القاعة 
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 2016تشرين األول )أكتوبر(  26األربعاء، 

 جمموعة الشراكة اجلندرية*   11:00 - 09:00 
 CVVقاعة جينيف، املبىن امللحق 

 ينظمه منتدى النساء الربملانيات التكافؤمناقشة عن    11:00 - 09:00 
 ، املركز الدويل للمؤمترات0، الطابق 2 القاعة 

 الدويل للسالم واألمن اللجنة الدائمة   12:00 - 09:00 
 مناقشات عامة حول:

 تعزيز املساءلة الدميقراطية لقطاع األمن اخلاص -
 النزع الشامل للسالح -

 للمؤمترات املركز الدويل، 1، الطابق 1 القاعة 

 اللجنة الدائمة لشؤون األمم املتحدة 13:00 – 09:00 
 مناقشة حول متويل األمم املتحدة  -
ندوة نقاش حول استجابة األمم املتحدة ملزاعم االستغالل اجلنسي  -

مم لأل قوات حفظ السالم التابعة واالعتداء اجلنسي من قبل
 املتحدة

 العامني مجعية األمناء
 ةالوطني للربملانات

 الوطنية العامني للربملانات اجتماع مجعية األمناء 12:30 – 10:00
 املركز الدويل للمؤمترات، 3، الطابق 6 & 5 القاعتني 

 اللجنة التنفيذية* 13:00 – 10:30 
 CVVقاعة جينيف، املبىن امللحق 

 ندوة نقاش غري رمسية 13:00 – 11:30 
 ، املركز الدويل للمؤمترات0، الطابق 2 القاعة 

 اللجنة الدائمة للدميقراطية وحقوق االنسان 16:00 – 14:30 
 اعتماد مشروع القرار

 املركز الدويل للمؤمترات ،0، الطابق 4 & 3 القاعتني 



                                                                            لالحتاد الربملاين الدويل  135اجلمعية العامة 
 واالجتماعات ذات الصلة           

 2016أكتوبر تشرين األول/  27 – 23جنيف، 
 

 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
                                                                  2016أيلول / سبتمرب  25      

 

 جلسة مفتوحة للجنة تعزيز احرتام القانون الدويل اإلنساين 16:30 – 14:30 
 CVVقاعة جينيف، املبىن امللحق 

 العامني مجعية األمناء
 ةالوطني للربملانات

 الوطنية العامني للربملانات اجتماع مجعية األمناء 17:30 – 14:30
 املركز الدويل للمؤمترات، 3، الطابق 6 & 5 القاعتني 

 *للربملانيني اإلنسان جلنة حقوق 18:00 – 14:30 
 CVVقاعة لوزان، املبىن امللحق 

 اجلمعية العامة  18:00 – 14:30 
 اعتماد القرار حول البند الطارئ، و -
 اختتام املناقشات العامة -

 ، املركز الدويل للمؤمترات0، الطابق 2 القاعة 

 والتجارة والتمويل املستدامة للتنمية الدائمة اللجنة   18:30 - 16:30 
 الربملانات يف مواجهة أنشطة الصناديق االنتهازيةدور ندوة نقاش حول 

 ، املركز الدويل للمؤمترات0، الطابق 2 القاعة 

 جلنة تعزيز احرتام القانون الدويل اإلنساين 18:30 – 17:00 
 CVVقاعة جينيف، املبىن امللحق 
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 2016تشرين األول )أكتوبر(  27اخلميس، 

 

 دليل الرموز:
   

اجلمعية العامة أو 
 اجمللس احلاكم

الدائمة أو اللجنة 
 املناقشات العامة

فعاليات اجلمعية األخرى مبا فيها 
 اجللسات املغلقة

 08:00 – 
10:00 

 الربملانيات*مكتب النساء 
 CVVقاعة جينيف، املبىن امللحق 

 اجمللس احلاكم 13:00 – 9:30 
 املركز الدويل للمؤمترات، 1، الطابق 1 القاعة 

 العامني مجعية األمناء
 ةالوطني  للربملانات

10:00 – 
12:30 

 الوطنية العامني للربملانات اجتماع مجعية األمناء
 الدويل للمؤمترات املركز، 3، الطابق 6 & 5 القاعتني 

 10:30 – 
12:30 

 ندوة نقاش غري رمسية
 املركز الدويل للمؤمترات ،0، الطابق 4 & 3 القاعتني 

 14:00 – 
16:00 

 الدويل للسالم واألمن اللجنة الدائمة
 املركز الدويل للمؤمترات ،0، الطابق 18 القاعة 

 اجمللس احلاكم  14:30 
 الدويل للمؤمترات املركز، 1، الطابق 1 القاعة 

 
 اجلمعية العامة بعد انتهاء اجمللس احلاكم

 اعتماد القرارات -
 تقارير اللجان الدائمة -
 وثيقة نتائج املناقشات العامة، و -
 اختتام اجللسة -

 املركز الدويل للمؤمترات، 1، الطابق 1 القاعة 
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A/135/3-Inf.1 

 3البند  –اجلمعية العامة 
 2016حزيران )يونيو(  15

 مذكرة توضيحية

 كنذير للصراع:  اإلنسانمناقشة عامة حول انتهاكات حقوق 

 الربملانات من أوائل املستجيبني

 

مأمن من انتهاكات حقوق اإلنسان. ففي مجيع أحناء العامل يسود التهميش، واإلقصاء ال يوجد بلد يف 
عصب كحقوق حرية التعبري والتجمع السلمي، والت  ،السياسي، والقيود غري املشروعة على احلريات األساسية

 .الديين والفقر

قتصادية ذلك االوتستمر الدول يف تقصريها يف التنفيذ الكامل للحقوق املدنية والسياسية، وك
 .اليت التزمت هبا من خالل دساتريها ومن خالل التوقيع على املعاهدات الدولية ،واالجتماعية والثقافية

ال جيري على حنو مضاد لاللتزامات الوطنية والدولية  ،إن الفشل يف معاجلة حتديات حقوق اإلنسان
عنيف. فمن نه خيلق أرضيًة خصبًة للصراع الفحسب، بل ولئن االنتهاكات أصبحت أكثر انتشاراً وخطورًة، فإ

 –وإحكام احلواجز على التدفق احلر للمعلومات واألفكار  ،الواضح أن تفشي انعدام احرتام الكرامة اإلنسانية
خدام العنف استإىل  على الدعوة ،ال بد أن يزيد من جاذبية أولئك املصممني -الضرورية الزدهار الدميقراطية 

لظلم، سواء  اإىل  يؤدي ماة هبم. وغالباً ما تتفاقم هذه احلاالت عن طريق سوء اإلدارة، لتحقيق أهداف خاص
 .كان حقيقياً أم متصوراً 
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ملانيون ألهنا تعمل من أجل رفاه الشعب الذي متثله. الرب  ،الربملانات بطبيعتها هي حامية حقوق اإلنسان
أيضاً هم "عيون وآذان" املواطنني العاديني وعلى دراية مبخاوفهم. وهم األنسب للتعبري عن تلك املخاوف يف 

يعة من يدق ينبغي أن تكون الربملانات يف طل ،ووضعها يف سياق حتقيق الصاحل العام للبلد ككل. ولذلك ،الربملان
  ويتخذ اإلجراءات عندما تربز حتديات خطرية جداً حلقوق اإلنسان. ،ناقوس اخلطر

ي بالتزاماهتا على أن تف ،من خالهلا ،مت تنظيم املناقشة العامة للنظر يف الطرق اتحمددة اليت ميكن للربملانات
 :من خالل اإلجابة على األسئلة التالية ،أفضل وجه حلماية السكان وحقوق اإلنسان

 .يز احرتام حقوق اإلنسانتعز  .أ
 .مراقبة املستجدات يف جمال حقوق اإلنسان  .ب
 .من انتهاكات حقوق اإلنسان وأسباهبا الكامنة ،االستجابة ألمناط خطرية ومتطورة .ج

  املشكلة، يف االستجابة لألمناط املتزايدة  الجزءًا منمن احلل  جزءاً كيفية ضمان أن تكون الربملانات
 يف منع أو وقف الصراع العنيف؟ ،الدور الذي يلعبه احلكم الرشيد فما .النتهاكات حقوق اإلنسان

 راعات حىت يف الوقت الذي تنفجر فيه ص ،كيفية مواجهة النزعة إلعطاء احرتام حقوق اإلنسان أولوية أقل
 .عنيفة، على الرغم من أن العكس سيفعل الكثري للتخفيف من تصعيد الوضع

  ل ملشكالتإجياد حلو يف  وقيادهتا، بصورة أفضل من مشاركة املرأةكيف ميكن للربملانات أن تستفيد 
 ما دور اجملتمع املدين والفئات املهمشة؟و حتديات حقوق اإلنسان والصراعات العنيفة اتحمتملة؟ 

 تمل أن تكون وتعمل على حاالت حي ،أن تشري إىل ،والدولية ،اإلقليمية ،كيف ميكن للدبلوماسية الربملانية
ملنع اإلبادة   – (R2P) مسؤولية احلماية -اإلنسان، مع مراعاة االلتزام السياسي العاملي  عنيفة حلقوق

 واجلرائم ضد اإلنسانية؟ ،والتطهري العرقي ،وجرائم احلرب ،اجلماعية
 أن حيددها للمساعدة يف معاجلة حاالت حقوق اإلنسان ،ما اآلليات اليت ميكن لالحتاد الربملاين الدويل، 

 ي إىل صراع عنيف؟اليت قد تؤد
 أكرب واندماج ضمن جهود اإلنذار املبكر واالستجابة املبكرة لألمم  ،كيف ميكن ضمان مشاركة برملانية

 مبادرة حقوق اإلنسان أواًل اليت أطلقها األمني ،املتحدة واملنظمات اإلقليمية، مع األخذ بعني االعتبار
    العام لألمم املتحدة؟ 
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C-I/135/A.1 

 2016 حزيران / يونيو  15

      واألمن الدوليني للسلماللجنة الدائمة 

 

 مشروع جدول األعمال

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

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

اللجنة الشواغر املوجودة يف املكتب، بناًء على املقرتحات املقدمة من اجملموعات  ألسوف مت
 .اجليوسياسية
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 التحديات 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 الربملانات

 .لقراردة األوىل من هذا اخالل كتابتهم للمسو  يف املقررون املشاركون على جلسة االستماع واملناقشة الالحقة 
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 ـ حلقة نقاش حول تعزيز املساءلة الدميقراطية لقطاع األمن اخلاص 5
 واألمنية اخلاصة ،وجهات فاعلة جديدة تنشأ، كالشركات العسكرية ،املشهد األمين يتغري

(PMSCS)   .دورها غري غالباً ما تبقى طبيعتها و و  ،بشكل متزايد ،كما أن تشكيلة خدماهتا أصبحت متنوعة
. سيناقش املشاركون التدابري اليت ميكن أن تتخذها الربملانات لتنظيم أنشطة هذه الشركات واإلشراف نيّْ واضح  

 .ليهاع
 ـ حلقة نقاش حول النزع الشامل للسالح 6

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

م مع االسرتاتيجيات التقليدية ملراقبة األسلحة. كما سيت ومنعه، ة الدمار الشاملبني نزع ومنع انتشار أسلح
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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C-II/135/A.1 

 2016 حزيران / يونيو  15

   اللجنة الدائمة للتنمية املستدامة والتمويل والتجارة

 مشروع جدول أعمال

 .جدول األعمال إقرارـ  1

 ،134يل الربملاين الدو  االحتاداللجنة اليت عقدت خالل مجعية  اتـ املوافقة على حمضر جلس 2
 (.2016يف لوساكا )آذار/مارس 

  ـ انتخابات املكتب 3 

اللجنة الشواغر املوجودة يف املكتب، بناًء على املقرتحات املقدمة من اجملموعات  ألسوف مت
 .اجليوسياسية

 .2016ـ مسامهة الربملانات 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 بالتزامن 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
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يف دك ا.  ،136ه يف اجلمعية إقرار يتم حول موضوع قرار اللجنة املتوقع أن  ،سيتم تنظيم هذه املناقشة
ذ أهداف حول التحديات 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 االحتادانات األعضاء يف حول كيفية مقاربة الربمل

 ـ حلقة نقاش حول دور الربملانات يف مواجهة أنشطة الصناديق االنتهازية: 6

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

ن خالهلا مراقبة أنشطة م ،متناسبة مع ما مت استثماره يف البداية. وستناقش احللقة الطرق اليت ميكن للربملانات
 .تهاهذه الصناديق ومكافح

 ـ ما يستجد من أعمال. 7
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C-III/135/A.1 

 2016 حزيران / يونيو  15

     اللجنة الدائمة للدميقراطية وحقوق االنسان

 مشروع جدول أعمال

 .جدول األعمال إقرارـ  1

يف  ،134 الربملاين الدويل االحتادـ املوافقة على حمضر جلسة اللجنة اليت عقدت خالل مجعية  2
 (.2016لوساكا )آذار/مارس 

  ـ انتخابات املكتب 3

اللجنة الشواغر املوجودة يف املكتب، بناًء على املقرتحات املقدمة من اجملموعات  متألسوف 
 .اجليوسياسية

كما ستقوم اللجنة بانتخاب الرئيس ونائب 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
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C-IV/135/A.1 

 2016 حزيران / يونيو  15

     اللجنة الدائمة لشؤون األمم املتحدة

 مشروع جدول أعمال

 جدول األعمال إقرارـ  1

يف  134 الربملاين الدويل االحتادـ املوافقة على حمضر جلسة اللجنة اليت عقدت خالل مجعية  2
 (.2016لوساكا )آذار/مارس 

  ـ انتخابات املكتب 3

اللجنة الشواغر املوجودة يف املكتب، بناًء على املقرتحات املقدمة من اجملموعات  متألسوف 
 .اجليوسياسية

 قاش حول متويل األمم املتحدةـ حلقة ن  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 بالتنمية

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

النامجة عن الصراعات املتزايدة واألزمات اإلنسانية. ومع ذلك، هناك عزوف عام عن زيادة التمويل لألمم 
ساسي من لتمويل غري األذلك، فإن حصة متزايدة من ميزانية األمم املتحدة تعتمد على اإىل  املتحدة. إضافة

والتكاليف  ،وتشمل جمموعة متنوعة من النفقات العامة ،خارج امليزانية. وعادًة ما يتم حتديدها كمخصصات
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غري املنظورة. وكأحد النتائج لذلك، تزداد الضغوط اليت تقع على كاهل األمم املتحدة للبحث عن شركاء من 
 .هاللمساعدة يف تنفيذ بعض أنشطت ،القطاع اخلاص

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

 واملستقبلية.أن تكون أكثر فعالية يف التعامل مع التحديات العاملية  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، بالنيابة عن اجمل ،إن قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة
مل األغلبية حل سياسي لصراع حمتدم. تعإىل  أثناء التوسط للوصوليف ماية املدنيني الدويل. وهي مكلفة حب

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

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

. وقد ظهر 2014ادعاء يف  80، ويف 2015ادعاء يف عام  ،99ا متورطني فيما جمموعه دولة كانو  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 الضحاياإىل  وأن هناك حاجة ،زاعممم املتحدة كان سيئاً إزاء التعامل مع هذه املألا

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

 .تعمل حتت قيادة األمم املتحدة ،بغض النظر عم ا إذا كانت قوات حفظ السالم
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ورداً على االنتهاكات األصلية وكذلك على توصيات اللجنة املستقلة، أك د األمني العام لألمم املتحدة 
 الوقاية لتحسنين ه اختذ خطوات إسياسة عدم التسامح مطلقًا إزاء االستغالل واالعتداء اجلنسيني. وقال 

، وقد عني  2016من أجل تعزيز قدر أكرب من املساءلة. يف شباط/فرباير  ،واإلجراءات العالجية يف املنظمة
للمساعدة يف حتسني استجابة األمم املتحدة هلذه املسألة. ويف  ،األمني العام لألمم املتحدة منسقًا خاصاً 

ني العام لألمم املتحدة، من بني أمور أخرى، سلطة أكرب لصرف آذار/مارس، اعتمد جملس األمن قراراً مينح األم
وحماكمة   ،يف تلك القوات يقع عليها مسؤولية التحقيق ،أن البلدان املسامهة ،اجلنود من اخلدمة. كما يؤكد القرار

 .كل ادعاء حسب االقتضاء

طوات اليت زيد من اخلوستسعى لتحديد امل ،ستقوم هذه الدورة بتقييم أعمال األمم املتحدة حىت اآلن
قد تكون مطلوبة، وذلك ملنع حاالت جديدة لالستغالل واالعتداء اجلنسيني، وأيضا لتعزيز إطار املساءلة 

 .لقوات حفظ السالم الدولية

 ما يستجد من أعمال. -6
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A/135/C.1 

 
 2امللحق 

 ستمارة تسجيل أولية للمتحدثنيا
 مناقشة عامة حول موضوع

 حقوق االنسان كنذير للصراع: الربملانيون اول من يستجيبانتهاكات 
 )البند الثالث على جدول األعمال(

 الربملان أو 
 ..........................................................................املنظمة

 
 وضع إشارةيرجى  

 واحدة 
هل املوظف/املوظفة املرتأس  االسم األول اسم العائلة

 )رئيس( الربملان
1 MR./ MS.   نعم/ال 

2* MR./ MS.   نعم/ال 
 املتحدث الثاين ينطبق فقط على الربملانات األعضاء أو األعضاء املنتسبني يف االحتاد الربملاين الدويل   *

 
 ....................  :التوقيع .............................................  :التاريخ
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A/135/C.1 
 3 امللحق

 جدول مؤقت يظهر ختصيص األصوات
 135يف اجلمعية العامة 

 القانون األساسي(من  15.2)وفقاً للمادة 
األصوات  األعضاء

 مبوجب )أ(
 عدد السكان

 باملاليني
األصوات 

 مبوجب )ب(
إمجايل عدد 

 األصوات
 14 4 24.1    10 أفغانستان 1
 11 1 3.0    10 البانيا 2
 16 5 33.2    10 اجلزائر 3
 10 0 0.08    10 أندورا 4
 12 2 8.3    10 انغوال 5
 16 6 41.0 10 األرجنتني 6
 13 1 3.4    10 أرمينيا 7
 14 4 21.0    10 اسرتاليا 8
 12 2 8.4    10 النمسا 9

 12 2 9.5    10 أذربيجان 10
 10 0 0.7    10 البحرين 11
 20 10 153.0    10 بنغالدش 12
 13 3 10.2    10 روسيا البيضاء 13
 13 3 11.2    10 بلجيكا 14
 12 2 7.6    10 بينني 15
 10 0 0.7 10 بوتان 16
 12 2 6.7 10 بوليفيا )دولة متعددة القوميات( 17
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األصوات  األعضاء
 مبوجب )أ(

 عدد السكان
 باملاليني

األصوات 
 مبوجب )ب(

إمجايل عدد 
 األصوات

 11 1 4.3 10 البوسنة واهلرسك 18
 11 1 1.3 10 بوتسوانا 19
 22 12 204.4 10 الربازيل 20
 12 2 8.5 10 بلغاريا 21
 23 3 10.4 10 بوركينا فاسو 22
 13 3 10.1 10 بروندي 23
 13 3 10.7 10 كمبوديا 24
 13 3 12.0 10 الكامريون 25
 15 5 30.8 10 كندا 26
 10 0 0.3 10 الرأس األخضر 27
 13 3 11.3 10 تشاد 28
 13 3 15.1 10 تشيلي 29
 23 13 1200.0    10 الصني 30
 14 4 29.5    10 كولومبيا 31
 10 0 0,7    10 جزر القمر 32
 11 1 1.9    10 الكونغو 33
 11 1 3.3    10 كوستا ريكا 34
 13 3 15.5    10 ساحل العاج 35
 11 1 4.8    10 كرواتيا 36
 13 3 10.2    10 كوبا 37
 10 0 0.7    10 قربص 38
 13 3 10.5    10 مجهورية التشيك 39
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األصوات  األعضاء
 مبوجب )أ(

 عدد السكان
 باملاليني

األصوات 
 مبوجب )ب(

إمجايل عدد 
 األصوات

 14 4 20.9    10 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 40
 17 7 58.8    10 مجهورية الكونغو الدميقراطية 41
 12 2 5.2    10 الدمنارك 42
 10 0 0.79    10 جيبويت 43
 12 2 0.9    10 الدومينكانمجهورية  44

 
 13 3 14.0    10 اإلكوادور 45
 19 9 85.7    10 مصر 46
 12 2 5.3    10 السلفادور 47
 11 1 1.0    10 غينيا االستوائية 48
 11 1 1.5    10 استونيا 49
 19 9 87.9    10 اثيوبيا 50
 10 0 0.10    10 واليات ميكرونيزيا املتحدة 51
 10 0 0.80    10 فيجي 52
 12 2 5.4    10 فنلندا 53
 18 8 65.8    10 فرنسا 54
 11 1 1.0    10 الغابون 55
 11 1 1.5    10 غامبيا 56
 11 1 4.7    10 جورجيا 57
 19 9 81.3    10 املانيا 58
 14 4 25.0    10 غانا 59
 13 3 10.2    10 اليونان 60
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األصوات  األعضاء
 مبوجب )أ(

 عدد السكان
 باملاليني

األصوات 
 مبوجب )ب(

إمجايل عدد 
 األصوات

 12 2 8.2    10 غواتيماال 61
 13 3 10.6    10 غينيا 62
 11 1 1.5    10 غينيا بيساو 63
 10 0 0.76    10 غيانا 64
 13 3 10.2    10 يتيهاي 65
 12 2 8.1    10 هندوراس 66
 13 3 10.4    10 هنغاريا 67

 
 10 0 0.31    10 ايسلندا 68
 23 13 1،000.3    10 اهلند 69
 22 12 206.0    10 اندونيسيا 70
 18 8 60.5    10 إيران )اجلمهورية اإلسالمية( 71
 14 4 26.7    10 العراق 72
 11 1 4.5    10 ايرلندا 73
74  10    6.7 2 12 
 17 7 57.0    10 إيطاليا 75
 20 10 123.6    10 اليابان 76
 12 2 5.5    10 األردن 77
 13 3 17.0    10 كازاخستان 78
 15 5 38.6    10 كينيا 79
 11 1 2.2    10 الكويت 80
 12 2 5.5    10 قريغيزستان 81
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األصوات  األعضاء
 مبوجب )أ(

 عدد السكان
 باملاليني

األصوات 
 مبوجب )ب(

إمجايل عدد 
 األصوات

 12 2 5.6    10 ةالدميقراطيمجهورية الو الشعبية  82
 11 1 2.7    10 التفيا 83
 11 1 2.4    10 لبنان 84
 11 1 2.1    10 ليسوتو 85
 11 1 3.9    10 ليبيا 86
 10 0 0.3    10 ليختنشتاين 87
 11 1 3.9    10 ليتوانيا 88
 10 0 0.4    10 لوكسمبورغ 89
 14 4 20.6    10 مدغشقر 90

 
 13 3 13.9    10 ماالوي 91
 14 4 22.7    10 ماليزيا 92
 10 0 0.35    10 لديفام 93
 13 3 18.4    10 مايل 94
 10 0 0.3    10 مالطا 95
 11 1 3.1 10 موريتانيا 96
 11 1 1.02 10 موريشيوس 97
 20 10 104.0    10 املكسيك 98
 10 0 0.03    10 موناكو 99

 11 1 2.9    10 منغوليا 100
 10 0 0.62    10 اجلبل األسود 101
 15 5 31.5    10 املغرب 102
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األصوات  األعضاء
 مبوجب )أ(

 عدد السكان
 باملاليني

األصوات 
 مبوجب )ب(

إمجايل عدد 
 األصوات

 13 3 12.1    10 موزامبيق 103
 18 8 60.3    10 نمارمي 104
 11 1 1.5    10 ناميبيا 105
 14 4 26.4    10 نيبال 106
 13 3 15.3    10 هولندا 107
 11 1 4.4    10 نيوزيلندا 108
 12 2 5.11    10 نيكاراغوا 109
 13 3 16.5    10 النيجر 110
 20 10 140.4    10 نيجرييا 111
 12 2 5.0    10 النروج 112
 11 1 2.5    10 ُعمان 113

 
 21 11 160.9    10 باكستان 114
 10 0 0.02    10 باالو 115
 11 1 3.9    10 فلسطني 116
 11 1 1.7    10 بنما 117
 11 1 3.0 10 بابوا غينيا اجلديدة 118
 12 2 5.7    10 باراغواي 119
 14 4 23.0    10 البريو 120
 18 8 62.1    10 الفليبني 121
 15 5 38.5    10 بولندا 122
 13 3 10.3    10 الربتغال 123
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األصوات  األعضاء
 مبوجب )أ(

 عدد السكان
 باملاليني

األصوات 
 مبوجب )ب(

إمجايل عدد 
 األصوات

 10 0 0.88    10 قطر 124
 17 7 50.8    10 مجهورية كوريا 125
 11 1 4.3 10 مجهورية مولدافيا 126
 14 4 23.0 10 رومانيا 127
 20 10 148.8 10 روسيا االحتادية 128
 12 2 6.2    10 رواندا 129
 10 0 0.17    10 ساموا 130
 10 0 0.02    10 سان مارينو 131
 10 0 0.16    10 سان تومي وبرينسييب 132
 14 4 27.1    10 اململكة العربية السعودية 133
 12 2 7.0    10 السينغال 134
 12 2 9.7    10 صربيا 135
 10 0 0.08    10 سيشيل 136

 
 11 1 4.9    10 سرياليون 137
 12 2 5.08    10 سنغافورة 138
 12 2 5.2    10 سلوفاكيا 139
 11 1 1.9    10 سلوفينيا 140
 13 3 10.4    10 الصومال 141
 17 7 51.7    10 جنوب افريقيا 142
 15 5 39.4    10 اسبانيا 143
 13 3 10.0    10 جنوب السودان 144
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األصوات  األعضاء
 مبوجب )أ(

 عدد السكان
 باملاليني

األصوات 
 مبوجب )ب(

إمجايل عدد 
 األصوات

 13 3 17.0    10 سرييالنكا 145
 15 5 33.4    10 السودان 146
 10 0 0.4    10 سورينام 147
 12 2 8.7    10 السويد 148
 12 2 6.7    10 سويسرا 149
 13 3 12.5    10 اجلمهورية العربية السورية 150
 12 2 5.1 10 طاجيكستان 151
 18 8 60.1 10 تايالند 152
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية  153

 السابقة
10 2.3 1 11 

 10 0 0.92 10 ليشيت-تيمور 154
 12 2 5.4 10 توغو 155
 10 0 0.10 10 تونغا 156
 11 1 1.22 10 ترينيداد وتوباغو 157
 13 3 10.2 10 تونس 158

 
 18 8 76.6 10 تركيا 159
 13 3 17.0 10 اوغاندا 160
 17 7 50.1 10 أوكرانيا 161
 11 1 2.5 10 االمارات العربية املتحدة 162
 18 8 60.2 10 اململكة املتحدة 163
 15 5 34.4 10 مجهورية تنزانيا املتحدة 164
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األصوات  األعضاء
 مبوجب )أ(

 عدد السكان
 باملاليني

األصوات 
 مبوجب )ب(

إمجايل عدد 
 األصوات

 11 1 3.2 10 االورغواي 165
 15 5 30.0 10 فنزويال )اجلمهورية البوليفارية( 166
 19 9 90.3 10 فيتنام 167
 13 3 10.5 10 اليمن 168
 13 3 10.9 10 زامبيا 169
 13 3 10.4 10 زميبابوي 170
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 A/135/C.1 

 4امللحق 

 

 على االنرتنت االحتاد الربملاين الدويليف  التسجيل مذكرة تفسريية بشأن

 

االحتاد  خالل موقع من يف األمانة العامة لالحتاد الربملاين الدويل التسجيل عرب اإلنرتنت نظام الدخول إىل ميكن
 يوليو/متوز 1 من يفتح النظام .تسجيل زر ، وذلك بالنقر على135العامة  اجلمعية صفحة على الربملاين الدويل،

 سجيلعرب مكتب الت التسجيل يتعني على املندوبني ، وبعد ذلك2016أكتوبر  /تشرين األول 3وسيغلق يف 
 . registration@ipu.orgيف االحتاد الربملاين الدويل: 

 سجيل عرب اإلنرتنتالت لنظامالوحيد  املستخدم واحداً للوفد، ليكون منسقاً  مجيع املشاركني يعني يوصى أن هام:
 كلمة مرور.  وخيتار

 ي:كما يل  عملية التسجيلتتم 

اشرتك إلنشاء حساب وأدخل التفاصيل املطلوبة يف هذه الصفحة. إذا قمت بالتسجيل بنجاح للجمعية  .1
 ا.األخرية، فإن معلومات التعريف اخلاصة بك تبقى سارية املفعول وميكن استخدامه

وين الرمسي اخلاص الربيد اإللكرت  د الربملاين الدويل حساباً نيابًة عنك باستخدام عنوانفتحت أمانة االحتا إذا
ملزيد من   registration@ipu.org  الربملاين الدويل على العنوان بربملانك، فاتصل باالحتاد

 ات.املعلوم
 بتسجيل دخول باستخدام اسم املستخدم وكلمة املرور.فور إنشاء احلساب بنجاح، قم  .2
 .135اضغط على "التسجيل هلذا احلدث" للتسجيل يف اجلمعية العامة  .3

mailto:registration@ipu.org
mailto:registration@ipu.org


                                                                            لالحتاد الربملاين الدويل  135اجلمعية العامة 
 واالجتماعات ذات الصلة           

 2016أكتوبر تشرين األول/  27 – 23جنيف، 
 

 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
                                                                  2016أيلول / سبتمرب  25      

 

بصفتك منسق الوفد، ال تنسى أن تشمل نفسك إذا كنت  اضغط على "ابدأ التسجيل" لتسجيل وفدك. .4
 ختطط حلضور احلدث.

 يرجى التأكد من:   .5
 درجة يف: "لقب أو م الدويل هيئات وجلان االحتاد الربملاينعضوية يف مجيع املعلومات املتعلقة بال

 "Title or function within the IPU" . "الربملاين الدويل منصب ضمن االحتاد
  مدرجة يف: " لقب/منصب يف الربملان/املنظمة بربملانك الوطينالتفاصيل املتعلقة. "

"Title/function in Parliament/Organization" 
، وبعد ذلك عليك االتصال 2016 تشرين األول/أكتوبر 3ميكنك إجراء تغيريات على بياناتك حىت  .6

  registration@ipu.org باالحتاد الربملاين الدويل مباشرة على العنوان:

سيدرس خالهلا مسؤويل النظام طلبك  validation phase مرحلة حتققعملية التسجيل  تشمل
فور التحقق من صحة التسجيل، سوف يتم إرسال الربيد اإللكرتوين لك للتأكيد. خالف ذلك، . للتسجيل

 سيتصل بك أحد اإلداريني لدينا ألي إجراء يتطلب املتابعة.

 نسايل آدة كان لديك أي أسئلة حول التسجيل، يرجى إرساهلا إىل موظفة خدمات املؤمترات السي  إذا
اإللكرتوين العامة  ، مع نسخ إىل عناوين الربيد sas@ipu.orgعلى  Anne Sader -Sallyسادر

 . registration@ipu.org أو   postbox@ipu.org : لالحتاد الربملاين الدويل

 

 

 

 

 

mailto:registration@ipu.org
mailto:sas@ipu.org
mailto:postbox@ipu.org
mailto:postbox@ipu.org
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Dear Madam President, 
Dear Mr. President,  
 
 

The 135
th
 Assembly of the Inter-Parliamentary Union and related meetings will be held at 

the International Conference Centre of Geneva (CICG), Switzerland, from Sunday, 23 to 
Thursday, 27 October 2016.  
 
We are pleased to enclose detailed information on these meetings. We very much hope 
that your Parliament will be represented at the 135

th
 Assembly and that the delegation, 

under your leadership, will take an active part in the proceedings. 
 

Yours sincerely, 
 
 

 

 

 

 
 

Martin CHUNGONG 
Secretary General 
 

Saber CHOWDHURY 
President 
 

 

 
 

 

 
Convocation 
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15 June 2016 
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INFORMATION ON THE ASSEMBLY 

 
AGENDA 
 
1. Election of the President and Vice-Presidents of the 135

th
 Assembly 

 
2. Consideration of requests for the inclusion of an emergency item in the Assembly agenda 
 
3. General Debate on Human rights abuses as precursors of conflict: Parliaments as 

early responders 
 

4. The freedom of women to participate in political processes fully, safely and without interference: 
Building partnerships between men and women to achieve this objective 

 (Standing Committee on Democracy and Human Rights) 
 
5. Reports of the Standing Committees on Peace and International Security; Sustainable 

Development, Finance and Trade; and United Nations Affairs 
 
6. Approval of the subject item for the Standing Committee on Democracy and Human Rights at 

the 137
th
 IPU Assembly and appointment of the Rapporteurs 

 

 
TIMETABLE 
 

The Timetable of the Assembly and related meetings is set out in Annex 1.   
 

The Governing Council will convene on 24 and 27 October and will consider and take decisions on 
matters relating to the functioning and activities of the IPU.  The convocation of the 199

th
 session of 

the IPU Governing Council is attached. 
 

The Assembly will start its General Debate on 24 October with the high-level segment reserved for 
Speakers of Parliament. At its sittings on 26 and 27 October, the Assembly will adopt resolutions on 
the emergency item and on the subject item taken up Standing Committee on Democracy and Human 
Rights. The Assembly is expected to conclude its business by 6 p.m. on Thursday, 27 October. 

 
EMERGENCY ITEM 
 

According to Assembly Rule 11.1 and Article 14.2 of the Statutes, any Member of the IPU may request 
the inclusion of an emergency item in the Assembly agenda.  If the Assembly so decides, the 
emergency item will be debated by the Assembly in the morning of Tuesday, 25 October 2016.  
Provision has also been made later that day for a drafting committee to meet in order to prepare a 
draft resolution.   
 

Members are reminded that all requests for the inclusion of an emergency item must relate to a recent 
major event of international concern on which it appears necessary for the IPU to express an opinion. 
All proposals for an emergency item should be accompanied by a brief explanatory memorandum and 
a draft resolution, which clearly define the scope of the subject covered by the request.    
 
STANDING COMMITTEES 
 

All four Standing Committees will meet during the 135
th
 IPU Assembly.  

 

The Standing Committee on Democracy and Human Rights will discuss and adopt a resolution on the 
issue of The freedom of women to participate in political processes fully, safely and without 
interference: Building partnerships between men and women to achieve this objective. 
 

The other three Standing Committees will hold hearings and panel discussions on the basis of 
recommendations from their respective Bureaux.  The draft agendas of the Standing Committees are 
attached.  
 

Members are invited to actively participate in the proceedings of the Standing Committees.  Members 
are also kindly reminded that Bureau members and other IPU office-holders should be included in the 
national delegations to the Assembly. 
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PARTICIPATION 
 

IPU Members may appoint a maximum of eight delegates, or 10 for parliaments of countries with a 
population of 100 million inhabitants or more. The number of additional MPs accompanying 
delegations as Advisers must not exceed two.  
 

All Member Parliaments are encouraged to strive for gender parity in the composition of their 
delegations. Any delegation which, for three consecutive sessions of the Assembly, is composed 
exclusively of parliamentarians of the same sex, shall automatically be reduced by one person.   
 

Member Parliaments are also encouraged to include young members of parliament in their delegation.  
The Forum of Young Parliamentarians of the IPU will meet on 24 October 2016. Among other things, 
the Forum will formulate and provide input to the deliberations of the Assembly. 
 

In addition to the Secretaries General who will be attending the regular session of the Association of 
Secretaries General of Parliaments (ASGP), Members are also encouraged to include professional 
parliamentary staff (IPU focal points) in the delegation, with a view to ensuring adequate support 
during and in follow-up to the Assembly (in particular in terms of meeting the statutory obligation by 
Members to prepare and disseminate reports on action undertaken on IPU decisions and resolutions). 
 

IPU Members whose arrears equal or exceed the amount of the contributions due from them for the 
preceding two full years shall not be represented by more than two delegates at meetings of the IPU 
(Article 5.2 of the Statutes). 
 

Associate Members may participate in the Assembly and its Standing Committees with the same 
rights as Members, with the exception of the right to vote and to present candidates for elective office. 
 

International organizations and other bodies invited by the Governing Council to be represented at the 
Assembly as Observers are entitled to a maximum of two delegates. 
 

The Plenary Hall, where the meetings of the Assembly and Governing Council are held, has limited 
seating capacity. Depending on actual attendance at the 135

th
 Assembly, the Secretariat will 

endeavour to allocate an adequate number of seats for all delegations. At a minimum, each delegation 
will be allocated a sufficient number of seats required for a possible vote by the Assembly or 
Governing Council.  
 
STEERING COMMITTEE 
 

The Steering Committee of the Assembly is composed of the President of the Assembly, the President 
of the Inter-Parliamentary Union and the Vice-President of the Executive Committee.  The Presidents 
of the Standing Committees may take part in its work in an advisory capacity. 
 

The Steering Committee, assisted by the IPU Secretary General, is mandated to take all appropriate 
measures to ensure the effective organization and smooth running of the Assembly proceedings. The 
first sitting of the Steering Committee is scheduled for the early morning of Monday, 24 October 2016. 
 
VACANCIES TO BE FILLED DURING THE 135th ASSEMBLY 
 

A provisional list of vacancies for IPU bodies will be posted on the IPU website prior to the opening of 
the Assembly.  
 

Member Parliaments are invited to consider submitting candidatures for the main committees and 
bodies of the IPU (http://www.ipu.org/strct-e/comtees.htm). Candidates should have the expertise, as 
far as possible, in the areas of work of the given bodies, and should be supported by their respective 
parliament in carrying out their functions as IPU office-holders. New Members of the IPU and 
Members currently not holding IPU offices are encouraged to submit candidatures. 
 

A meeting of the Chairpersons of the Geopolitical Groups is foreseen on Sunday, 23 October, from 
11 a.m. to 12.30 p.m.  Both the Chairpersons and Secretaries of the Geopolitical Groups are invited to 
attend this important meeting. 

 
 
 
 
 
 

http://www.ipu.org/strct-e/comtees.htm
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PREPARATION OF DRAFT RESOLUTIONS AND SELECTION OF AGENDA ITEMS 
 

The deadlines pertaining to the preparation of the resolution for Standing Committee on Democracy 
and Human Rights are the following: 

 

1 July 2016 Deadline for the co-Rapporteurs to submit the draft resolution and explanatory 
memorandum to the IPU Secretariat.  

9 October 2016 Deadline for Member Parliaments to submit written amendments to the draft 
resolution. 

24 to 27 October 2016 Committee debates, amends and adopts the draft resolution. Co-Rapporteurs 
present the draft resolution and provide advice during the drafting process. 

27 October 2016 135
th
 IPU Assembly formally adopts the resolution. 

 

All Members may contribute to the drafting of the resolution by submitting a brief written input 
(Article 13.1 of the Rules of the Standing Committees). The deadline for written input to the Third 
Standing Committee has passed (10 April 2016).  Members are encouraged to submit input for the 
draft resolutions to be adopted by the First and Second Standing Committees at the 136

th
 IPU 

Assembly (April 2017) no later than 30 September 2016. 
 

In accordance with the Rules of the Standing Committees, proposals for subject items to be taken up 
by Standing Committees should be submitted no later than 15 days before the opening of the 
Assembly preceding the one where the subject will be discussed. As such, Members are encouraged 
to submit to the IPU Secretariat no later than 10 October 2016 their proposals for subject items to be 
taken up by the Standing Committee on Democracy and Human Rights. 
 

These will serve as the basis for consultations by the respective Standing Committee Bureau before a 
final decision is taken by the Standing Committee. When considering the proposals for subject items to 
be discussed at future Assemblies, the Bureau may recommend one of the proposals, combine two or 
more of them dealing with the same subject or related subjects into a single item, put forward another 
subject item or decide to submit more than one proposal to the Standing Committee. 
 
GENERAL DEBATE (Item 3 of the agenda) 
 

The General Debate at the 135
th
 Assembly will focus on the overall theme of Human rights abuses as 

precursors of conflict: Parliaments as early responders.  A concept note on this theme is attached, for 
ease of reference. 
 

In accordance with the Assembly Rules and unless the Steering Committee decides otherwise, every 
delegation is entitled to a speaking time of eight minutes in the General Debate. When two speakers 
from the same delegation are registered for the Debate, the eight minutes will be shared as 
appropriate. By decision of the IPU Governing Council, the speaking time for Observers will be 
five minutes.    
 

In light of the growing membership of the IPU (and implicitly the growing number of speakers in the 
General Debate), as well as of the difficulties in time management experienced at recent Assemblies, 
it is expected that the Steering Committee will consider limiting speaking time in the General Debate to 
seven minutes for Members and four minutes for Permanent Observers.  
 

Registration of speakers will take place at the desk situated just outside the main entrance to the 
Plenary Hall (Room 1) on the first floor of the CICG.  This desk will open 24 hours before the 
beginning of the first plenary of the Assembly, on Sunday, 23 October at 11 a.m. 
 

Members may also send the names of their speaker(s) in advance to the IPU Secretariat by e-mail or 
fax, using the attached Speakers pre-registration form (Annex 2).  As per established practice, the 
order of speakers will be determined by a public drawing of lots at 6 p.m. on Sunday, 
23 October 2016. 
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VICE-PRESIDENTS OF THE ASSEMBLY 
 

According to Assembly Rule 7.3, all delegations from Member Parliaments are entitled to designate 
one of their members as a Vice-President of the Assembly.  Some of them will be called upon to 
replace the President of the Assembly during a sitting or part of a sitting. 
 

Upon arrival at the IPU Registration Desk in Geneva, delegations are invited to indicate the name of 
the parliamentarian nominated as a Vice-President of the Assembly.  Alternatively, names may be 
communicated to the Documents Submission and Control Service (office 224/225, on the second floor 
of the CICG), no later than Monday, 24 October 2016. 
 
TABLE SHOWING THE ALLOCATION OF VOTES 
 

A provisional table showing the votes allocated to delegations to the 135
th
 Assembly is contained in 

Annex 3. 
 

Member Parliaments are kindly requested to check the figures that concern them and, if necessary, 
inform the IPU Secretariat in Geneva in writing of any modifications required, preferably ahead of the 
session.  The final table showing the allocation of votes at the Assembly will be distributed at the 
opening of the session. 
 
LANGUAGES AND DOCUMENTATION 
 

The IPU Secretariat will provide simultaneous interpretation into and from its two official languages: 
English and French, as well as Arabic and Spanish, at the meetings of all statutory bodies. 
 

Four other interpretation channels have been reserved for Chinese, Japanese, Portuguese and 
Russian at sittings of the Assembly and the Governing Council, and for some sessions of the Standing 
Committees.  These booths are provided free of charge and may be used by the interpretation teams 
of these languages, if the parliaments concerned choose to avail themselves of these facilities. 
 

Delegates may, exceptionally, use another language provided that they arrange for their speech to be 
interpreted into one of the IPU’s official languages by a person designated by them, who will be given 
access to an interpretation booth.  To allow for all necessary arrangements to be made in good time, 
delegations should contact well in advance the Chief Interpreter (Ms. F. Steinig-Huang) or the English 
booth interpreters assigned to the meeting at which the speech will be delivered.  Moreover, eight 
copies of the translation of the speech into one of the IPU's official languages should be given to the 
Chief Interpreter or to the English booth for distribution to the other interpreters.  
 

Official statements made in the General Debate will be posted on the Assembly webpage and will be 
part of the records of the Assembly. For this purpose, as well as to ensure accurate simultaneous 
interpretation into the other working languages, delegations are invited to send an electronic copy of 
their address in the General Debate to interpreters@ipu.org, at least three hours before the speech is 
to be made. 
 

Documentation pertaining to the work of the Assembly, Governing Council, Standing Committees and 
other IPU bodies, as well as to other events taking place during the 135

th
 Assembly, will be made 

available on the IPU website at: www.ipu.org/conf-e/135agnd.htm. 
 

In keeping with the decision by the IPU governing bodies to reduce the carbon footprint of the 
Organization and continue to curb paper waste, only a limited number of documentation sets will be 
printed for the various sessions of the Assembly.  
 
MEETINGS OF OTHER BODIES 
 

The following IPU bodies will also meet during the Assembly:   
 

· Executive Committee (21, 22 and 26 October, in camera); 

· Sub-Committee on Finance (20 October, in camera); 

· Committee on the Human Rights of Parliamentarians (22 to 26 October, in camera); 

· Forum of Women Parliamentarians (23 and 26 October, public sittings); 

· Bureau of Women Parliamentarians (23 and 27 October, in camera); 

· Forum of Young Parliamentarians of the IPU (24 October, public sitting); 

· Board of the Forum of Young Parliamentarians of the IPU (24 October, in camera); 

· Gender Partnership Group (22 and 26 October, in camera); 

mailto:interpreters@ipu.org
http://www.ipu.org/conf-e/135agnd.htm
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· Committee on Middle East Questions (23 and 25 October, in camera); 
· Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law (26 October); 

· Advisory Group on HIV/AIDS and Maternal, Newborn and Child Health (23 October, in camera). 
 

The Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP) will also meet at the CICG during the 
Assembly.  It will be convened by its President. 
 
RESULTS OF THE ASSEMBLY 
 

All delegations will receive two printed copies of the Results of the 135
th
 Assembly.  In addition, the 

document will become accessible on the IPU website two weeks after the close of the Assembly, when 
a complete electronic version can be downloaded in PDF format. 
 
ASSEMBLY APP 
 

On 1 October 2016, an IPU Assembly App will launched, on a trial basis, and will be available for 
download free of charge.  More information will be sent out on the launch day. 
 

Initially, the core features will only be available in English. However, as of 2017, they will also exist in 
French and Spanish.  With a view to helping non-native English speakers, a short users’ manual will 
be posted on the website and distributed, upon request, at the Registration Desk. 
 

The purpose of the App is to facilitate the online consultation of official IPU documents, as part of the 
IPU’s paper smart policy, and to enhance delegates’ participation in IPU Assemblies. 
 

Delegates are invited to provide feedback and comments, via the online survey, which will be 
published at the end of the 135

th
 Assembly. 

 
ADDITIONAL INFORMATION 
 

Further information concerning the session will be provided in the Assembly Guidebook, distributed to 
delegations upon registration in Geneva.  During the Assembly, a daily Journal will also be available, 
providing the latest updates on the programme of meetings and other important information.  Both 
documents will also be available online. 
 
REGISTRATION 
 

All delegations are requested to respect the registration deadline of 3 October 2016.   
 

All delegations are encouraged to use the IPU online registration system.  Annex 4 provides 
instructions on how to use the system, which will be operational as of 1 July 2016.  It is recommended 
that only one person be designated as the delegation coordinator and have access to the system. 
 

Should you encounter any difficulties, please contact the registration service at postbox@ipu.org.  If 
for any reason your Parliament is unable to register online, the composition of your delegation may be 
transmitted by either e-mail or fax (+41 22 919 41 60). 
 

The Registration and Information Service will be open at the CICG as of Saturday, 22 October 
2016 from 9 a.m. to 7 p.m. and from 23 to 26 October from 8 a.m. to 7 p.m., as well as on Thursday, 
27 October 8 a.m. to 6 p.m. 
 

Important: As part of the online registration procedure, delegates are requested to provide their 
individual e-mail addresses.  By doing so, they tacitly accept to be added to the IPU’s mailing list and 
will receive regular updates on the work of the IPU.  
 
HOTEL ACCOMMODATION 
 

October is a particularly busy month for hotels in Geneva.  Delegates are therefore advised to make 
their hotel reservations as soon as possible.  Those delegations from countries with a Permanent 
Mission in Geneva are invited to contact their respective Mission, as they are accustomed to receiving 
delegations to UN meetings and handling hotel reservations.  Many of them have agreements for 
preferential rates with hotels close to the Palais des Nations area and the CICG. 
 
 

mailto:postbox@ipu.org
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For those Members without diplomatic representation in Geneva, as well as Associate Members and 
official observers, the IPU Secretariat has pre-booked a limited number of rooms at the following 
hotels: 
 

· Mövenpick http://www.movenpick.com/en/europe/switzerland/geneva/hotel-geneva (5-star, 
located close to the airport, offers a shuttle service morning and evening to the CICG), prices 
from CHF 230 for a classic room with breakfast. Please contact 
camille.mouret@moevenpick.com, quoting IPU Assembly, to make your reservations. 

 

· Warwick http://warwickhotels.com/geneva (4-star, located opposite main train station in 
downtown Geneva), prices from CHF 230 for a classic room without breakfast. Please 
contact resa.group@warwickhotels.com, quoting IPU Assembly, to make your reservations. 

 

· Ibis Centre Genève Nations http://www.ibis.com/fr/hotel-8069-ibis-geneve-centre-
nations/index.shtml (3-star, 10-15 minute walk to the CICG), prices from CHF 136 for a 
standard single room with breakfast.  Please contact H8069-re@accor.com, quoting IPU 
Assembly to make your reservations. 

 

· Citadines http://www.citadines.com/en/france/ferney-voltaire/geneve.html (3-star Apart’thotel, 
located across the border in Ferney-Voltaire, France), prices from EUR 123 (studio) to 
EUR 175 (2-bed apartment), without breakfast.  Contact ferney@citadines.com, quoting IPU 
Assembly, to make your reservations. 

 

In general, the preferential negotiated rates are available until 23 September 2016, after which the 
rooms will be released.   
 

In keeping with the practice of hotels in Geneva, only reservations made with a credit card guarantee 
will be confirmed.  It is also possible to make reservations online via the Tourist Office’s website at: 
www.geneve-tourisme.ch/en/accommodation.  
 
VISAS 
 

Switzerland is an Associate Member of the Schengen Agreement and part of the Schengen area. The 
Visa Information System (VIS) was introduced in the Schengen area in October 2011, which stores 
biometric data (fingerprints and facial image) of the Schengen visa applicant. All Swiss embassies and 
consulates are gradually being connected to the VIS system.  
 

All visa applicants are required to make an appointment with the Swiss embassy/consulate and submit 
and register their biometric data in person. This data remains valid in the VIS system for a period of 
five years.  
 

An official document explaining the implementation of the VIS system, registration of biometric data 
and the rollout timetable for Swiss embassies/consulates connected to the VIS system is available at 
www.bfm.admin.ch/content/bfm/en/home/themen/einreise/einfuehrung_vis.html.  
 

The time needed to obtain a visa depends greatly on local circumstances. In addition, Switzerland has 
signed agreements with certain countries where it is not represented by a diplomatic or consular entity. 
Under certain conditions these agreements allow for the issuing of visas by a Schengen State in a 
country where Switzerland is not represented. It is therefore highly recommended that applicants 
enquire directly with the Swiss embassy/consulate in their country of residence or consult the 
appropriate website. Appointments for submitting and registering biometric data must therefore be 
taken well in advance, according to the information provided by the Swiss authorities. Following 
Switzerland’s entry into the Schengen area, visas are no longer issued upon arrival at Geneva 
International Airport.   
 

 

http://www.movenpick.com/en/europe/switzerland/geneva/hotel-geneva
mailto:camille.mouret@moevenpick.com
http://warwickhotels.com/geneva
mailto:resa.group@warwickhotels.com
http://www.ibis.com/fr/hotel-8069-ibis-geneve-centre-nations/index.shtml
http://www.ibis.com/fr/hotel-8069-ibis-geneve-centre-nations/index.shtml
mailto:H8069-re@accor.com
http://www.citadines.com/en/france/ferney-voltaire/geneve.html
mailto:ferney@citadines.com
http://www.geneve-tourisme.ch/en/accommodation
http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/en/home/themen/einreise/einfuehrung_vis.html
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* in camera 
 

 
GENERAL TIMETABLE OF THE 135th ASSEMBLY AND RELATED MEETINGS 

Geneva, 20 to 27 October 2016 
 
 

Thursday, 20 October 2016 

 11.00 – 13.00  
15.00 – 18.00 

Sub-Committee on Finance
*  

 
Main meeting room, IPU Headquarters 

 

Friday, 21 October 2016 

 10.00 – 13.00  
15.00 – 18.00 

Executive Committee*  
Main meeting room, IPU Headquarters 

 

Saturday, 22 October 2016 

 09.00 – 10.00 Gender Partnership Group*  
Main meeting room, IPU Headquarters 

 09.00 – 19.00 Beginning of Registration 
Lobby, CICG 

 09.30 – 13.00 Committee on the Human Rights of Parliamentarians*  
Salle Lausanne, CCV Annexe 

 10.00 – 13.00 Executive Committee*  
Main meeting room, IPU Headquarters 

 14.30 – 18.00 Committee on the Human Rights of Parliamentarians*  
Salle Lausanne, CCV Annexe 

 15.00 – 18.00 Executive Committee*  
Main meeting room, IPU Headquarters 

 

Sunday, 23 October 2016 
 08.30 – 10.30 Bureau of Women Parliamentarians*  

Salle Genève, CCV Annexe 

 11.00 – 12.30 Meeting with the Chairpersons of the Geopolitical Groups*  
Room 18, level -1, CICG 

 
11.00 – 13.00 Forum of Women Parliamentarians 

Room 2, level 0, CICG 

 14.00 – 15.00 Meeting of Advisers and Secretaries to delegations  
Rooms 5 & 6, level 3, CICG 

 
14.30 – 17.30 Forum of Women Parliamentarians  

Room 2, level 0, CICG 

 14.30 – 18.00 Committee on the Human Rights of Parliamentarians* 
Salle Lausanne, CCV Annexe 

 15.00 – 18.00 Committee on Middle East Questions*  
Salle Genève, CCV Annexe 
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* in camera 

Monday, 24 October 2016 
 

 08.00 – 09.00 Assembly Steering Committee* 
VIP Lounge, level 3, CICG 

 08.00 – 09.00 Board of the Forum of Young Parliamentarians of the IPU*  
Room 18, level -1, CICG 

 
09.00 – 10.45 Governing Council 

Room 1, level 1, CICG 

 
09.00 – 13.00  Forum of Young Parliamentarians of the IPU 

Room 2, level 0, CICG 

 
09.30 – 13.00 Standing Committee on Democracy and Human Rights  

Presentation and debate of draft resolution on The freedom of 
women to participate in political processes fully, safely and without 
interference: Building partnerships between men and women to 
achieve this objective 
Rooms 3 & 4, level 0, CICG 

ASGP 11.00 – 12.30 ASGP Meeting  
Rooms 5 & 6, level 3, CICG 

 
11.00 – 13.00 Assembly: Start of the General Debate on Human rights abuses as 

precursors of conflict: parliaments as early responders 
Room 1, level 1, CICG 

 
14.30 – 17.00 Assembly: General Debate  

Room 1, level 1, CICG 

 
14.30 – 17.30 Standing Committee on Peace and International Security 

Experts hearing on The role of parliament in preventing outside 
interference in the internal affairs of sovereign States 
Room 2, level 0, CICG 

 14.30 – 17.30 Advisory Group on HIV/AIDS and Maternal, Newborn and Child 
Health (ENGLISH ONLY)*  
Room 15, level -1, CICG 

ASGP 14.30 – 17.30 ASGP Meeting  
Rooms 5 & 6, level 3, CICG 

 14.30 – 18.00 Committee on the Human Rights of Parliamentarians*  
Salle Lausanne, CCV Annexe 

 
14.30 – 18.30 Standing Committee on Democracy and Human Rights  

Drafting in plenary of the draft resolution  
Rooms 3 & 4, level 0, CICG 

 
17.00 – 18.30 Assembly: Decision on the emergency item 

Room 1, level 1, CICG 
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* in camera 

Tuesday, 25 October 2016 
 

 09.00 – 10.30 Bureau of the Standing Committee on Sustainable Development, 
Finance and Trade* 
Room 18, level -1, CICG 

 
09.00 – 13.00 Assembly 

- Debate on the emergency item, and 
- Continuation of the General Debate 
Room 1, level 1, CICG 

 
09.30 – 12.30 Information Session on IPU’s work and activities 

Open to all delegates (English and French only) 
Room 2, level 0, CICG 

 
09.30 – 13.00 Standing Committee on Democracy and Human Rights  

Conclusion of drafting in plenary of the draft resolution  
Rooms 3 & 4, level 0, CICG 

 09.30 – 13.00 Committee on the Human Rights of Parliamentarians*  
Salle Lausanne, CCV Annexe 

ASGP 10.00 – 12.30 ASGP Meeting  
Rooms 5 & 6, level 3, CICG 

 11.00 – 13.00 Committee on Middle East Questions* 
Salle Genève, CCV Annexe 

 14.30 – 16.00 Bureau of the Standing Committee on United Nations Affairs* 
Room 18, level -1, CICG 

ASGP 14.30 – 17.30 ASGP Meeting  
Rooms 5 & 6, level 3, CICG 

 14.30 – 18.00 Standing Committee on Sustainable Development,  
Finance and Trade 
- Segment on the Parliamentary contribution to the 2016  

UN Climate Change Conference, and 
- Debate on Promoting enhanced international cooperation on  

the SDGs, in particular on the financial inclusion of women  
as a driver of development 

Room 2, level 0, CICG 

 
14.30 – 18.30 Assembly: Continuation of the General Debate  

Room 1, level 1, CICG 

 14.30 – 18.30 Possible drafting committee on the emergency item*  
Salle Genève, CCV Annexe 

 
14.30 – 18.30 Informal Panel discussions  

(English and French only) 
Rooms 3 & 4, level 0, CICG 

 16.30 – 18.30 Bureau of the Standing Committee on Democracy  
and Human Rights* 
Room 18, level -1, CICG 
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* in camera 

Wednesday, 26 October 2016 
 

 09.00 – 10.00 Gender Partnership Group*  
Salle Genève, CCV Annexe 

 
09.00 – 11.00 Parity debate organized by the Forum of Women Parliamentarians  

Room 2, level 0, CICG 

 
09.00 –  12.00 Standing Committee on Peace and International Security 

Panel discussions on: 
- Promoting democratic accountability of the private security sector 

and on 

- Comprehensive Disarmament 
Room 1, level 1, CICG 

 
09.00 – 13.00 Standing Committee on United Nations Affairs  

- Debate on Funding the United Nations and 
- Panel discussion on The UN response to allegations of sexual 

exploitation and sexual abuse by UN peacekeepers 
Rooms 3 & 4, level 0, CICG 

ASGP 10.00 – 12.30 ASGP Meeting  
Rooms 5 & 6, level 3, CICG 

 10.30 – 13.00 Executive Committee*  
Salle Genève, CCV Annexe  

 
11.30 – 13.00 Informal Panel discussion 

Room 2, level 0, CICG 

 14.30 – 16.00 Standing Committee on Democracy and Human Rights 
Adoption of the draft resolution  
Rooms 3 & 4, level 0, CICG 

 
14.30 – 16.30 Open session of the Committee to Promote Respect for  

International Humanitarian Law 
Salle Genève, CCV Annexe 

ASGP 14.30 – 17.30 ASGP Meeting 
Rooms 5 & 6, level 3, CICG 

 14.30 – 18.00 Committee on the Human Rights of Parliamentarians* 
Salle Lausanne, CCV Annexe 

 
14.30 – 18.30 Assembly 

- Adoption of the resolution on the emergency item, and 
- Conclusion of the General Debate 
Room 1, level 1, CICG 

 
16.30 – 18.30 Standing Committee on Sustainable Development,  

Finance and Trade 
Panel discussion on The role of parliaments in countering the activities 
of vulture funds 
Room 2, level 0, CICG 

 17.00 – 18.30 Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law* 
Salle Genève, CCV Annexe 
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* in camera 

Thursday, 27 October 2016 
 

 08.00 – 10.00 Bureau of Women Parliamentarians * 
Salle Genève, CCV Annexe 

 
09.30 – 13.00 Governing Council 

Room 1, level 1, CICG 

ASGP 10.00 – 12.30 ASGP Meeting  
Rooms 5 & 6, level 3, CICG 

 10.30 – 12.30 Informal Panel discussion 
Rooms 3 & 4, level 0, CICG 

 14.00 – 16.00 Bureau of the Standing Committee on Peace and  
International Security* 
Room 18, level -1, CICG 

 
14.30 Governing Council 

Room 1, level 1, CICG 

 
At the end of the 
Governing 
Council 

Assembly 
- Adoption of resolutions 
- Reports of the Standing Committees  
- Outcome document of the General debate, and 
- Closing sitting  
Room 1, level 1, CICG 

 
 
 
 
 
 
 
________________ 
 

Legend: Assembly / 

Governing Council 

 

 

Committees / 
Panel discussions 

 

 

Other Assembly events, 
including in camera 
sessions 
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Assembly A/135/3-Inf.1 
Item 3 15 June 2016 

 
Concept note 

 

General Debate on Human rights abuses as precursors 
of conflict: Parliaments as early responders  

 
No country is immune to human rights violations.  Across the world, marginalization, 
political exclusion, undue restrictions to fundamental freedoms such as the rights to 
freedom of expression and peaceful assembly, religious intolerance and poverty are 
prevalent.  
 
States continue to fall short of fully implementing the civil and political, as well as 
economic, social and cultural rights to which they have subscribed through their 
constitutions and by signing up to international treaties. 
 
Failure to address human rights challenges not only runs counter to national and 
international obligations, but if abuses become more widespread and serious, also 
creates a fertile breeding ground for violent conflict.  It is clear that a pervasive lack of 
respect for human dignity and an airtight lid on the free flow of information and ideas - 
indispensable for democracy to flourish - are bound to increase the appeal of those bent 
on advocating the use of violence to achieve their own objectives. These situations are 
often compounded by poor governance, resulting in injustice, whether real or perceived.  
 
Parliaments are the guardians of human rights by their very nature as they work for the 
well-being of the people that they represent. Parliamentarians are also the "eyes and 
ears" of ordinary citizens and are familiar with their concerns.  They are well-placed to 
articulate those concerns in parliament and to place them in the context of the greater 
good for the country as a whole. Parliaments should therefore be at the forefront in 
raising the alarm and taking action when very serious human rights challenges arise.   
 
The General Debate is designed to look at specific ways in which parliaments can best 
fulfil their obligation to protect the population and their human rights by responding to the 
following questions: 
 

· What are good examples of parliamentary mechanisms and processes to: 
(i) promote respect for human rights; (ii) monitor human rights developments; and 
(iii) respond to serious and evolving patterns of human rights violations and their 
underlying causes?  

 

· How to ensure that parliaments are part of the solution, not the problem, in 
responding to increased patterns of human rights violations?  What role does good 
governance play in preventing or halting violent conflict? 

 

· How to counter the tendency to give respect for human rights even lower priority by 
the time violent conflict erupts, although the opposite would do much to de-
escalate the situation? 
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· How can parliaments better draw on women’s involvement and leadership in resolving 
human rights challenges and potential violent conflict? What is the role of civil society and 
marginalized groups?   

 

· How can regional and international parliamentary diplomacy signal and act on potentially 
violent human rights situations, bearing in mind the global political commitment - 
Responsibility to Protect (R2P) - to prevent genocide, war crimes, ethnic cleansing and 
crimes against humanity?  

 

· What mechanisms can the IPU set up to help address human rights situations likely to lead 
to violent conflict?  

 

· How to ensure greater parliamentary engagement with and integration into early warning and 
early response efforts by the United Nations and regional organizations, bearing in mind the 
UN Secretary General's Human Rights Up Front Initiative?  
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Standing Committee on  C-I/135/A.1 
Peace and International Security 15 June 2016 

 
 
 

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 136

th
 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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Standing Committee on  C-II/135/A.1 
Sustainable Development, 15 June 2016 
Finance and Trade 
       

 
 

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 136

th
 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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Standing Committee on C-III/135/A.1 
Democracy and Human Rights 15 June 2016 
 

 
 
 
 

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.   
 
The Committee will also elect a President and Vice-President, taking into account the 
distribution of roles as discussed by the geopolitical groups. 
 
4. Debate on and adoption of a resolution on The freedom of women to 

participate in political processes fully, safely and without interference: 
Building partnerships between men and women to achieve this objective 

 
5. Any other business 
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Standing Committee on C-IV/135/A.1 
United Nations Affairs 15 June 2016 
 

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. Panel discussion on Funding the United Nations   
 
In 2014, total funding for the UN stood at US$ 46.2 billion. Of that, 62 per cent was 
for development-related operational activities (including humanitarian assistance), 
21 per cent for policy and advocacy work, and 17 per cent for peacekeeping. 
Proper and consistent funding of the UN is critical to its success, particularly 
because the UN must deliver on the huge agenda of the Sustainable Development 
Goals and because of the additional difficulties of growing conflicts and 
humanitarian crises. However, there is general reluctance to increase UN funding. 
Moreover, a growing share of the UN budget depends on non-core, extra-
budgetary funding. It is usually earmarked and involves a variety of overheads and 
hidden costs. Partly as a result of that, the UN is increasingly under pressure to 
look for private-sector partners to help carry out some of its activities.  
 
This session will review the ways in which parliaments can play a role in the 
oversight of UN funding, while helping to ensure that the UN has the resources it 
needs. That will allow the UN to be more effective in dealing with current and future 
challenges.  
 
5. Panel discussion on the UN response to allegations of sexual 

exploitation and sexual abuse by UN peacekeepers 
 
UN peacekeepers are dispatched under the authority of the Security Council, on 
behalf of the international community. They are charged with protecting civilians 
while a political solution to a brewing conflict is mediated. The overwhelming 
majority of peacekeepers act by the highest ethical and professional code of 
conduct. In 2015 the international community was shaken by reports that many 
women and children had been sexually exploited or abused by military, police and 
civilian personnel assigned to UN peacekeeping forces in the Central Africa 
Republic. Subsequent investigations unveiled a history of abuse that goes back 
many years. Nationals from some 20 countries were implicated in a total of 
99 allegations in 2015, and in 80 allegations in 2014. Twenty-six new allegations 
have emerged to date in 2016.  
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The December 2015 report of an independent review panel concluded that the UN was poorly 
prepared to deal with these allegations and that important reforms were needed to protect victims 
and to hold those responsible fully to account. Among other things, the report called on the UN to 
deal with allegations of sexual exploitation and abuse as a human rights violation in its own right 
and not as a mere disciplinary matter, regardless of whether the peacekeepers are operating under 
UN command.  
 
In response to the original violations and further to the recommendations of the independent panel, 
the UN Secretary-General reaffirmed a zero-tolerance policy on sexual exploitation and abuse. He 
took steps to improve the Organization’s prevention and remedial action in order to promote 
greater accountability. In February 2016, the UN Secretary-General appointed a Special 
Coordinator to help improve the UN response to this issue. In March, the Security Council adopted 
a resolution that, among other things, gives the UN Secretary-General greater authority to dismiss 
troops. It also reaffirms that troop-contributing countries have a responsibility to investigate and 
prosecute each allegation as appropriate. 
 
This session will take stock of UN actions so far. It will seek to identify further steps that may be 
needed, both to prevent new cases of sexual exploitation and abuse, and also to strengthen the 
accountability framework for international peacekeepers.    
 
 
6. Any other business 
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SPEAKERS’ PRE-REGISTRATION FORM 
  

GENERAL DEBATE ON THE THEME 
 

HUMAN RIGHTS ABUSES AS PRECURSORS OF CONFLICT: PARLIAMENTS AS 
EARLY RESPONDERS 

 

(ITEM 3 OF THE AGENDA) 
 
 

PARLIAMENT OR  
ORGANIZATION ............................................................................................................  
 

 Please circle 
one title 

Family name Given name(s) Is s/he presiding officer 
(Speaker) of 
parliament? 

1 MR./ MS.  
 

 Yes / No 

2* MR./ MS.  
 

 Yes / No 

 

        *The second speaker is only applicable to IPU Member Parliaments and Associate Members 
 
 

DATE:  ................................................................   SIGNATURE:  ..................................................................   
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PROVISIONAL TABLE SHOWING THE ALLOCATION OF VOTES  
AT THE 135th ASSEMBLY 

(According to Article 15.2 of the Statutes) 
 

MEMBERS 
Votes 
under 

(a) 

Population 
in 

millions 

Votes 
under 

(b) 

Total 
number 
of votes 

1.  Afghanistan 10  24.1 4 14 

2.  Albania 10  3.0 1 11 

3.  Algeria 10  33.2 5 15 

4.  Andorra 10  0.08 0 10 

5.  Angola 10  8.3 2 12 

6.  Argentina 10  41.0 6 16 

7.  Armenia 10  3.4 1 11 

8.  Australia 10  21.0 4 14 

9.  Austria 10  8.4 2 12 

10.  Azerbaijan 10  9.5 2 12 

11.  Bahrain 10  0.7 0 10 

12.  Bangladesh 10  153.0 10 20 

13.  Belarus 10  10.2 3 13 

14.  Belgium 10  11.2 3 13 

15.  Benin 10  7.6 2 12 

16.  Bhutan 10  0.7 0 10 

17.  Bolivia (Plurinational State of) 10  6.7 2 12 

18.  Bosnia and Herzegovina 10  4.3 1 11 

19.  Botswana 10  1.3 1 11 

20.  Brazil 10  204.4 12 22 

21.  Bulgaria 10  8.5 2 12 

22.  Burkina Faso 10  10.4 3 13 

23.  Burundi 10  10.1 3 13 

24.  Cambodia 10  10.7 3 13 

25.  Cameroon 10  12.9 3 13 

26.  Canada 10  30.8 5 15 

27.  Cape-Verde 10  0.3 0 10 

28.  Chad 10  11.3 3 13 

29.  Chile 10  15.1 3 13 

30.  China 10  1,200.0 13 23 

31.  Colombia 10  29.5 4 14 

32.  Comoros 10  0.7 0 10 

33.  Congo 10  1.9 1 11 

34.  Costa Rica 10  3.3 1 11 

35.  Côte d'Ivoire 10  15.5 3 13 

36.  Croatia 10  4.8 1 11 

37.  Cuba 10  10.2 3 13 

38.  Cyprus 10  0.7 0 10 

39.  Czech Republic 10  10.5 3 13 

40.  Dem. People's Rep. of Korea 10  20.9 4 14 

41.  Dem. Republic of the Congo 10  56.8 7 17 

42.  Denmark 10  5.2 2 12 

43.  Djibouti 10  0.79 0 10 

44.  Dominican Republic 10  9.0 2 12 

45.  Ecuador 10  14.0 3 13 

46.  Egypt 10  85.7 9 19 

47.  El Salvador 10  5.3 2 12 

48.  Equatorial Guinea 10  1.0 1 11 

49.  Estonia 10  1.5 1 11 
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MEMBERS 
Votes 
under 

(a) 

Population 
in 

millions 

Votes 
under 

(b) 

Total 
number 
of votes 

50.  Ethiopia 10  87.9 9 19 

51.  Federated States of Micronesia 10  0.10 0 10 

52.  Fiji 10  0.80 0 10 

53.  Finland 10  5.4 2 12 

54.  France 10  65.8 8 18 

55.  Gabon 10  1.0 1 11 

56.  Gambia 10  1.5 1 11 

57.  Georgia 10  4.7 1 11 

58.  Germany 10  81.3 9 19 

59.  Ghana 10  25.0 4 14 

60.  Greece 10  10.2 3 13 

61.  Guatemala 10  8.2 2 12 

62.  Guinea 10  10.6 3 13 

63.  Guinea-Bissau 10  1.5 1 11 

64.  Guyana 10  0.76 0 10 

65.  Haiti 10  10.2 3 13 

66.  Honduras 10  8.1 2 12 

67.  Hungary 10  10.4 3 13 

68.  Iceland 10  0.31 0 10 

69.  India 10  1,000.3 13 23 

70.  Indonesia 10  206.0 12 22 

71.  Iran (Islamic Republic of) 10  60.5 8 18 

72.  Iraq 10  26.7 4 14 

73.  Ireland 10  4.5 1 11 

74.  Israel 10  6.7 2 12 

75.  Italy 10  57.0 7 17 

76.  Japan 10  123.6 10 20 

77.  Jordan 10  5.5 2 12 

78.  Kazakhstan 10  17.0 3 13 

79.  Kenya 10  38.6 5 15 

80.  Kuwait 10  2.2 1 11 

81.  Kyrgyzstan 10  5.5 2 12 

82.  Lao People's Dem. Rep. 10  5.6 2 12 

83.  Latvia 10  2.7 1 11 

84.  Lebanon 10  2.4 1 11 

85.  Lesotho 10  2.1 1 11 

86.  Libya 10  3.9 1 11 

87.  Liechtenstein 10  0.3 0 10 

88.  Lithuania 10  3.9 1 11 

89.  Luxembourg 10  0.4 0 10 

90.  Madagascar 10  20.6 4 14 

91.  Malawi 10  13.9 3 13 

92.  Malaysia 10  22.7 4 14 

93.  Maldives 10  0.35 0 10 

94.  Mali 10  16.4 3 13 

95.  Malta 10  0.3 0 10 

96.  Mauritania 10  3.1 1 11 

97.  Mauritius 10  1.02 1 11 

98.  Mexico 10  104.0 10 20 

99.  Monaco 10  0.03 0 10 

100.  Mongolia 10  2.9 1 11 

101.  Montenegro  10  0.62 0 10 
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MEMBERS 
Votes 
under 

(a) 

Population 
in 

millions 

Votes 
under 

(b) 

Total 
number 
of votes 

102.  Morocco 10  31.5 5 15 

103.  Mozambique 10  12.1 3 13 

104.  Myanmar 10  60.3 8 18 

105.  Namibia 10  1.5 1 11 

106.  Nepal 10  26.4 4 14 

107.  Netherlands 10  15.3 3 13 

108.  New Zealand 10  4.4 1 11 

109.  Nicaragua 10  5.1 2 12 

110.  Niger 10  16.5 3 13 

111.  Nigeria 10  140.4 10 20 

112.  Norway 10  5.0 2 12 

113.  Oman 10  2.5 1 11 

114.  Pakistan 10  160.9 11 21 

115.  Palau  10  0.02 0 10 

116.  Palestine 10  3.9 1 11 

117.  Panama 10  1.7 1 11 

118.  Papua New Guinea 10  3.0 1 11 

119.  Paraguay 10  5.7 2 12 

120.  Peru 10  23.0 4 14 

121.  Philippines 10  62.1 8 18 

122.  Poland 10  38.5 5 15 

123.  Portugal 10  10.3 3 13 

124.  Qatar 10  0.88 0 10 

125.  Republic of Korea 10  50.8 7 17 

126.  Republic of Moldova 10  4.3 1 11 

127.  Romania 10  23.0 4 14 

128.  Russian Federation 10  148.8 10 20 

129.  Rwanda 10  6.2 2 12 

130.  Samoa 10  0.17 0 10 

131.  San Marino 10  0.02 0 10 

132.  Sao Tome and Principe 10  0.16 0 10 

133.  Saudi Arabia 10  27.1 4 14 

134.  Senegal 10  7.0 2 12 

135.  Serbia 10  9.7 2 12 

136.  Seychelles 10  0.08 0 10 

137.  Sierra Leone 10  4.9 1 11 

138.  Singapore 10  5.08 2 12 

139.  Slovakia 10  5.2 2 12 

140.  Slovenia 10  1.9 1 11 

141.  Somalia 10  10.4 3 13 

142.  South Africa 10  51.7 7 17 

143.  Spain 10  39.4 5 15 

144.  South Sudan 10  10.0 3 13 

145.  Sri Lanka 10  17.0 3 13 

146.  Sudan 10  33.4 5 15 

147.  Suriname 10  0.4 0 10 

148.  Sweden 10  8.7 2 12 

149.  Switzerland 10  6.7 2 12 

150.  Syrian Arab Republic 10  12.5 3 13 

151.  Tajikistan 10  5.1 2 12 

152.  Thailand 10  60.1 8 18 

153.  The fYR of Macedonia 10  2.3 1 11 

154.  Timor-Leste 10  0.92 0 10 
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MEMBERS 
Votes 
under 

(a) 

Population 
in 

millions 

Votes 
under 

(b) 

Total 
number 
of votes 

155.  Togo 10  5.4 2 12 

156.  Tonga 10  0.10 0 10 

157.  Trinidad and Tobago 10  1.22 1 11 

158.  Tunisia 10  10.2 3 13 

159.  Turkey 10  76.6 8 18 

160.  Uganda 10  17.0 3 13 

161.  Ukraine 10  50.1 7 17 

162.  United Arab Emirates 10  2.5 1 11 

163.  United Kingdom 10  60.2 8 18 

164.  United Rep. of Tanzania 10  34.4 5 15 

165.  Uruguay 10  3.2 1 11 

166.  Venezuela (Bolivarian Rep. of) 10  30.0 5 15 

167.  Viet Nam 10  90.3 9 19 

168.  Yemen 10  10.5 3 13 

169.  Zambia 10  10.9 3 13 

170.  Zimbabwe 10  10.4 3 13 
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Explanatory note on IPU online registration 
 
 
The IPU Secretariat online registration system can be accessed through the IPU website, 
on the 135

th
 Assembly page, simply by clicking on the Registration button.  The system 

will be open from 1
st
 July and will close on 3 October 2016, after which delegates should 

register with the IPU registration service: registration@ipu.org. 
 

Important: It is recommended that all participants designate one delegation coordinator, 
who will be the sole user of the online registration system and will choose a password. 
 

The registration process is as follows: 
 

1.  Sign up for an account and enter the requested details on this page.  If you 
registered successfully for a recent Assembly, your identification information is still 
valid and may be used. 

 

If the IPU Secretariat has opened an account on your behalf using your 
parliament’s official e-mail address, you are invited to contact the IPU at 
registration@ipu.org for more information. 

 

2.  Once you have successfully created an account, sign in using your user name and 
password. 

 

3.  Click on "Register for this event" to register for the 135
th
 Assembly. 

 

4.  Click on "Start registration" to register your delegation.  In your capacity as 
delegation coordinator, do not forget to include yourself if you plan to attend the 
event. 

 

5. Please ensure that: 

· All information relating to membership in IPU governing bodies and 
committees is included under: "Title or function within the IPU";  

· Details pertaining to your national parliament is included under: 
"Title/function in Parliament/Organization". 

 

6.  It will be possible to make changes to your data until 3 October 2016, after which 
you should contact the IPU directly at registration@ipu.org. 

 
The registration process includes a validation phase, during which system 
administrators will examine your registration. Once your registration has been validated, 
you will be sent a confirmation e-mail. Otherwise, one of our administrators will contact 
you for any action that requires follow-up. 
 

Should you have any questions on registration, please send them to Ms. Sally-Anne 
Sader, Conference Services Officer, at sas@ipu.org, with copies to the generic IPU 
e-mail addresses: postbox@ipu.org as well as registration@ipu.org. 

mailto:registration@ipu.org
mailto:registration@ipu.org
mailto:registration@ipu.org
mailto:sas@ipu.org
mailto:postbox@ipu.org
mailto:registration@ipu.org
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