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 املواعيد النهائية
 املستدامة للتنمية مةالدائ واللجنة ني،الدولي واألمن للسالم الدائمة اللجنة قرارات بإعداد املتعلقة النهائية املواعيد

 :كاآليت  هي والتجارة والتمويل

ديسمرب/كانون األول  16
2016  

 التفسريية ذكرةوامل القرارات مشاريعاملوعد النهائي للمقررين املشاركني لتقدمي 
 النصوص مجةت ب األمانة ستقوممن مث . الدويل الربملاين لالحتاد العامة لألمانة
 .2017 الثاين كانون/يناير أوائل يف األعضاء الدول مجيع إىل هاوتعميم

ريع ااملوعد النهائي للربملانات األعضاء لتقدمي التعديالت اخلطية على مش 2017مارس/ آذار  17
 .القرارات

ن و قرر امل قدمي. اريع القرارات واعتمادهاوتعديل مش اناللج مناقشات 2017أبريل/ نيسان  1-4
 الصياغة. عملية خاللاريع القرارات واملشورة مش نو املشارك

 .اتالقرار رمسياً لالحتاد الربملاين الدويل  136اجلمعية العامة تتبىن  2017أبريل/ نيسان  5
 

املادة ) موجزة خطيةمداخالت  عن طريق تقدمي القرار يف صياغة يسهمواأن  نكن جلميع الدول األعضاءومي
ألوىل ا إىل اللجنة الدائمة للمداخالت املنكتوبة املوعد النهائي وقد انقضى الدائمة(.قواعد اللجان  من 13.1
 مسامهات ملشروع القرار الذي لدول األعضاء على تقدمييتم تشجيع او  .(2016سبتمري/ أيلول  30) والثانية

 137ة )الدميقراطية وحقوق اإلنسان( يف اجلمعية العامة لالحتاد الربملاين الدويل الــثاعتمدته اللجنة الدائمة الثال
لإلعالن العاملي حول  20 ـالذكرى الــ ( حول: تشارك خرباتنا املتنوعة:2017) أكتوبر/ تشرين األول 

خطية على مشروع القرار هذا هو موضع ترحيب يف العملية املؤدية إىل  مسامهاتوإن تقدمي  ،الدميقراطية
 .2017أبريل/ نيسان  30اجلمعية املنعقدة يف دكا، وذلك حىت موعد أقصاه 
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بل اللجان الدائمة  قاوهلا من ليتم تد ،املعنيةجيب أن تقدم املقتحات حول البنود  ،وفقا لقواعد اللجان الدائمة

 ،ذا النحوشة هذا املوضوع. وعلى هقمنا اافتتاح اجلمعية اليت سيتم فيهتسبق يوما  15قبل موعد ال يتجاوز 
ة العامة لالحتاد ىل األمانيف ذلك، أن تقدم مقتحاهتا حول البنود املعنية إ بةينبغي على الدول األعضاء الراغ

ليتم تداوهلا من قبل اللجنة الدائمة للسالم واألمن  ،2017مارس/ آذار  17حىت موعد أقصاه الربملاين الدويل 
 الدويل واللجنة الدائمة للتنمية املستدامة والتمويل والتجارة.

ختاذ قرار الدائمة املعنية قبل اوستنكون هذه املقتحات مبثابة أساس إلجراء مشاورات من قبل منكاتب اللجنة 
هنائي من قبل اللجنة الدائمة. وعند النظر يف املقتحات حول البنود املعنية اليت ختضع للمناقشة يف اجلمعيات 

جيوز للمنكتب أن يوصي بواحد من املقتحات، أو أن جيمع بني مقتحني أو أكثر من تلك  ،العامة املستقبلية
 آخر أو أن يقرر اً نمعي اً أو املواضيع ذات الصلة يف بند واحد، أو أن يطرح بند ه،سنفاليت تتعامل مع املوضوع 

 تقدمي أكثر من مقتح للجنة الدائمة.



                         
       

 

136th IPU Assembly  
Dhaka, Bangladesh, 1- 5 April 2017 

 
 

DEADLINES 
  

The deadlines pertaining to the preparation of resolutions for the Standing Committee on Peace 

and International Security and the Standing Committee on Sustainable Development, Finance 

and Trade are the following: 

 

Date Action 

16 December 2016 Deadline for the co-Rapporteurs to submit the draft resolutions and 

explanatory memorandum to the IPU Secretariat. The Secretariat will 

then translate and circulate the texts to all Members in early January 

2017. 

17 March 2017 Deadline for Member Parliaments to submit written amendments to the 

draft resolutions. 

1-4 April 2017 Committees debate, amend and adopt the draft resolutions. Co-

Rapporteurs present the draft resolutions and provide advice during the 

drafting process. 

5 April 2017 136th IPU Assembly formally adopts the resolutions. 
 

All Members can contribute to the drafting of resolutions by submitting a brief written input 

(Article 13.1 of the Rules of the Standing Committees). The deadline for written input to the 

First and Second Standing Committees has passed (30 September 2016). Members are 

encouraged to submit input for the draft resolution to be adopted by the Third Standing 

Committee (Democracy and Human Rights) at the 137th IPU Assembly (October 2017), 

on Sharing our diversity: The 20th anniversary of the Universal Declaration on Democracy. 

Written input to this draft resolution is welcome in the process leading up to the Dhaka 

Assembly, and no later than 30 April 2017. 

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 wishing to do so, should submit to the IPU Secretariat by 17 March 2017 at the 

latest their proposals for subject items to be taken up by the Standing Committee on Peace 

and International Security and the Standing Committee on Sustainable Development, Finance 

and Trade. 

These will serve as the basis for consultations by the respective Standing Committee Bureaux 

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. 
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