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 136الـ  اجلمعية خالل شغلها املطلوب الشواغر
 

 التنفيذية اللجنة
 :التايل النحو على واحد، عضواجمللس احلاكم  فإنسينتخب  نيسان، 5 يف

 اإلمارات) أمحد جاسم. أ السيد حمل ليحلشاغر واحد  :العربية اجملموعة
 اللجنة انتهت مدة عضويته يف الذي( املتحدة العربية
 اإلدارة مجلسلل 200ــال الدورة يف التنفيذية

 ميكن تقدميها  ،(أقصى كحد  ةواحدصفحة ) خمتصرة ذاتية وسرية ةقعمو  تغطية رسالةمرفقة ب الرتشيحات،
 .املستندات خدمة وتقدمي ملراقبة ،2017 ،نيسان /أبريل 4 الثالاثء يومصباحاً من  09:30 حىت الساعة

 
 :التايل الرتشيح تلقي مت اآلن حىت
 .املصري النواب جملس قدمه ،(مصر) عالال أ. .أ السيد -

 

 اللجان واهليئات األخرى:
  للربملانيني اإلنسان حقوق جلنة
( املتحـــدة اململكـــة) كلويـــد  أ الســـيدة حمـــل لـــيحال اإلانث مـــن عضـــويناحلـــاكم  لـــسســـينتخب اجمل نيســـان، 5 يف

 للمجلس احلاكم.  200ــاللتني تنتهي عضويتهما يف املكتب يف الدورة ال( سويسرا) كينري نيللن  .م والسيدة
 قــدمت فقــ  للربملانيــات النســاء ال جيــوإ  ال احلــايل، وتكوينــه اجلندريــة املســاواة تعزيــز نعــ اللجنــةقواعــد  ضــوء يف

 .واغرالش هلذه ترشيحاهتن
 

 موقـع علـى املتاحـة االسـتمارة اسـتكمال املرشـحني مـن يرجـى اللجنـة، هـذه لعضـوية احملـددة املعـايري مراعـاة ومع
ــــدويل الربملــــاين االحتــــاد , والــــ  (chrp.pdf-e/miscel/form-http://www.ipu.org/hr) ال

 مصـــحوبة الرتشـــيحات، تقـــدمي وميكـــن. املعـــايري هلـــذه املرشـــحني اســـتيفاء كيفيـــة  عـــن معلومـــات مجـــع  ىل دفهتـــ
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 حــىت الســاعة املســتكملة، واالســتمارة( أقصــى كحــد  واحــدة صــفحة) مــوجزة ذاتيــة وســرية موقعــة، تغطيــة برســالة
 .2017أبريل/نيسان  4 صباحاً من يوم الثالاثء 09:30

 

 األوسط الشرق شؤون جلنة
بعـــد اعتمـــاد اجمللـــس احلــــاكم  اللجنــــة،  ىلمـــن النســـاء  أعضـــاء ثالثــــة احلـــاكم لـــساجملســـينتخب  نيســـان، 5 يف

  .199 الـ دورته يف اللجنةعلى قواعد  تعديالت
 

ـــة، للقواعـــد وفقـــاو  ـــة تألفســـت املعدل  .....) حبكـــم منصـــبهما امـــمنه اثنـــان ،عضـــواً  14 مـــا جمموعـــه مـــن اللجن
جيـب و  اجلـنس نفـس مـن وايكونـكحـد أقصـى جيـب أن   أعضـاء سـبعة" أن علـى 2.2 املـادةوتـن  (. وفلسـطني

 ".ممكن عدد كربأن متثل اجملموعات اجليوسياسية يف اللجنة أب
 

حىت  ،(أقصى كحد  ةواحدصفحة ) خمتصرة ذاتية وسرية ةقعمو  تغطية رسالةمرفقة ب الرتشيحات،وميكن تقدمي 
 .2017 ،نيسان /أبريل 4 الثالاثء يومصباحاً من  09:30 الساعة

 

 :التايل الرتشيح تلقي مت اآلن وحىت
 .واحد إائد عشر االثين جمموعة  ىل كندا  وفد قدمه ،(كندا) أتوجلان. س السيناتور -
 

 اإلنساين الدويل القانون احرتام تعزيز جلنة
 :التايل النحو على ،عضويننتخب اجمللس احلاكم يس نيسان، 5 يف

 يفمل يـتم  شــغاله  الــذي الشـاغر لشــغل رجـل قبــل مـن ملــ ه مطلـوبشـاغر واحــد  اجملموعة العربية
 للمجلس احلاكم. 199 الـــ الدورة

 االحتـاد) برتينكـو ف السـيدة حمـل لتحـل امرأة قبل من مل ه مطلوبشاغر واحد  أوراسيا جمموعة
 للمجلس احلاكم. 200ال الدورة يف مدة عضويتهاال  تنتهي  (الروسي

حىت  ،(أقصى كحد  ةواحدصفحة ) خمتصرة ذاتية وسرية ةقعمو  تغطية رسالةمرفقة ب الرتشيحات،وميكن تقدمي 
 .2017 أبريل/ نيسان، 4 الثالاثء صباحاً من يوم 09:30 الساعة

 
 الربملانيات لنساءا مكتب

 علـــ  الربملانيـــات  نســـاءال ملكتــب إقليميـــني ممثلـــني ثالثـــة الربملانيــات لنســـاءا منتــد ســـينتخب  أبريــل، 1 يف
 :التايل النحو
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 واحد  قليمي ممثل :األفريقية اجملموعة
 واحد  قليمي ممثل :اهلادئ واحمليط آسيا جمموعة
 واحد  قليمي ممثل :أوراسيا جمموعة

 مــن بعــد يهــر يــوم 1:00 قبــل الســاعة الرتشــيحات تقــدمي علــى املعنيــة اجليوسياســية اجملموعــات تشــجيع ويــتم
 .2017 أبريل/نيسان 1 السبت

 
 الدويل الربملاين لالحتاد الشباب الربملانيني منتدى
  . دارته جملس املنتد  سينتخب نيسان، 2 يف

 مـن جمموعـة كـل  مـن اثنـني ممثلـني مـن لساجمل يتألف أن جيب ملنتد ،اطرائق عمل و  قواعد من 5 للمادة ووفقا
 .وامرأة رجل الدويل، الربملاين الحتادل اجليوسياسية اجملموعات
 الســبت يــوم مــن مســاء 18:00 الســاعة قبــل الرتشــيحات لتقــدمي اجليوسياســية اجملموعــات  ىل موجهــة والــدعوة

 .2017 أبريل/ نيسان 1
 

 مكاتب اللجنة الدائمة:
 :التالية االنتخاابت الدائمة اللجانستجري  ،نيسان /أبريل 4 يف

 والتجارة والتمويل املستدامة للتنمية الدائمة اللجنة
 .امرأة أو رجل قبل من شغله يتم واحد شاغر :+ واحد عشر جمموعة االثنا

 اإلنسان: وحقوق للدميقراطية الدائمة اللجنة
 .امرأة أو رجل قبل من شغله يتم واحد شاغر : األفريقية اجملموعة

 .امرأة أو رجل قبل من شغله يتم واحد شاغر :+ واحد عشر جمموعة االثنا
 املتحدة األمم لش ون الدائمة اللجنة

 .امرأة أو رجل قبل من شغله يتم واحد شاغر : أوراسيا جمموعة
 الالتينيــــة أمريكــــا بلــــدان جمموعــــة
 :(GRULAC) والكارييب

 .امرأة أو رجل قبل من شغله يتم واحد شاغر
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يـة ححـد  اللغتـني عمل معرفـة املرشـحني يكـون لـد  أن املستحسـن من املكتب، هذا عمل خلصوصيات نظراو 
يف  ألنشــطةااركة يف شــللم الســفر علـىلــديهم القــدرة و  الفرنســية، أو اإلجنليزيـةالـرييتني لالحتــاد الربملــاين الــدويل: 

 .نيويورك يف املتحدة األمم قرمكان  قامتها ويف م
********** 

 كــونت أن جيــب االنتخــاابت، وقــت حــىت ميكــن تقــدميهاالــ  و  ،املعنيــة اجليوسياســية اجملموعــات مــن رتشــيحاتال
معرفتـــه و  الربملـــان يف جنـــةللا عضـــو حتديـــد مـــع ،(أقصـــى حـــدك  واحـــدة صـــفحة) خمتصـــرة ذاتيـــة ســـريةب مصـــحوبة

 الذاتيـة السـريةوجيـب أن تكـون . للمرشـح الكاملة االتصال تفاصيلابإلضافة  ىل  لجنة،ال  تغطيها ال لقضااياب
 املقبلـة الوفـودأنـه مـن ضـمن و  عملـه يفها مأبنـه سيدعمه/سـيدع ملرشحالعضو ا برملان من لتزاماب أيضا مصحوبة

 .العامة اجلمعيات  ىل
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Vacancies to be filled 
during the 136

th
 Assembly 

 
 
 
 

Executive Committee 
 

On 5 April, the Governing Council will elect one member, as follows: 
 

Arab Group : One vacancy to replace Mr. A. Jasem Ahmed 
(United Arab Emirates) whose Executive 
Committee term ends at the 200

th 
session of the 

Governing Council. 
 

Candidatures, accompanied by a signed covering letter and a brief curriculum vitae 
(one page maximum), may be submitted up to 9.30 a.m. on Tuesday, 4 April 2017, 
to the Control and Submission of Documents Service. 
 
To date the following candidature has been received: 
 

- Mr. A.A. Aal (Egypt), submitted by the House of Representatives of Egypt. 
 

 
 
COMMITTEES AND OTHER BODIES 

 
Committee on the Human Rights of Parliamentarians 
 

On 5 April, the Governing Council will elect two female members to replace 
Ms. A. Clwyd (United Kingdom) and Ms. M. Kiener Nellen (Switzerland) whose 
terms of office end at the 200

th
 session of the Governing Council.   

 

In light of the Committee’s rule on the promotion of gender equality and of its 
current composition, only female parliamentarians may submit their candidatures 
for these two vacancies. 
 

Taking into consideration the specific criteria for membership of this Committee, 
candidates are requested to complete the form available on the IPU website 
(http://www.ipu.org/hr-e/miscel/form-chrp.pdf), which aims to collect information on 
how candidates meet these criteria.  Candidatures, accompanied by a signed 
covering letter, a brief curriculum vitae (one page maximum) and the completed 
form, may be submitted up to 9.30 a.m. on Tuesday, 4 April 2017.  
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Committee on Middle East Questions 
 

On 5 April, the Governing Council will elect three female members to the Committee, following the 
adoption of the amendments to the Rules of the Committee by the Governing Council at its 
199

th
 session. 

 

According to the amended Rules, the Committee will be comprised of a total of 14 members, of which 
two are ex officio (Israel and Palestine).  Rule 2.2 states that “No more than seven of the members 
shall be of the same sex and as many of the geopolitical groups as possible shall be represented on 
the Committee.” 
 

Candidatures, accompanied by a signed covering letter and a brief curriculum vitae (one page 
maximum), may be submitted up to 9.30 a.m. on Tuesday, 4 April 2017. 
 
To date the following candidature has been received: 
 

- Senator S. Ataullahjan (Canada), submitted by the delegation of Canada to the Twelve 
Plus Group. 

 

 

Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law 
 

On 5 April, the Governing Council will elect two members, as follows: 
 

Arab Group : One vacancy to be filled by a man for the vacancy that was not 
filled at the 199

th 
session of the Governing Council; 

 

Eurasia Group : One vacancy to be filled by a woman to replace Ms. V. Petrenko 
(Russian Federation) whose term of office ends at the 
200

th
 session of the Governing Council.  

 

Candidatures, accompanied by a signed covering letter and a brief curriculum vitae (one page 
maximum), may be submitted up to 9.30 a.m. on Tuesday, 4 April 2017. 
 
 

Bureau of Women Parliamentarians 
 

On 1 April, the Forum of Women Parliamentarians will elect three regional representatives to the 
Bureau of Women Parliamentarians, as follows: 
 

African Group : one regional representative 
 

Asia-Pacific Group : one regional representative 
 

Eurasia Group : one regional representative 
 

The geopolitical groups concerned are encouraged to submit candidatures by 1 p.m. on Saturday, 
1

st
 April 2017. 

 
 

Forum of Young Parliamentarians of the IPU 
 

On 2 April, the Forum will elect its Board.   

According to Rule 5 of the Forum’s Rules and Working Modalities, the Board shall be composed of 
two representatives from each of the IPU geopolitical groups, a man and a woman.  
 

Geopolitical groups are invited to submit candidatures by 6 p.m. on Saturday, 1
st
 April 2017. 

 
 

STANDING COMMITTEE BUREAUX 
 

On 4 April, the Standing Committees will hold the following elections.   

Standing Committee on Sustainable Development, Finance and Trade 
 

Twelve Plus Group : one vacancy to be filled by a man or a woman. 
 

Standing Committee on Democracy and Human Rights 
 

African Group : one vacancy to be filled by a man or a woman. 
 

Twelve Plus Group : one vacancy to be filled by a man or a woman. 
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Standing Committee on United Nations Affairs 
 

Eurasia Group : One vacancy to be filled by a man or a woman 
 

Group of Latin  
America and the  
Caribbean (GRULAC) : One vacancy to be filled by a man or a woman 

 

 

Due to the specificities of this Bureau’s work, it is recommended that candidates have a working 
knowledge of one of the two official IPU languages, English or French, and are able to travel for 
activities in the field and at UN Headquarters in New York. 

* * * * * * 

Candidatures from the respective geopolitical groups, which may be submitted up until the time of the 

elections, should be accompanied by a brief curriculum vitae (maximum one page), specifying 

Committee membership in parliament and familiarity with the issues covered by the Committee, as 

well as the candidate’s full contact details.  The CV should also be accompanied by a commitment 

from the candidate’s parliament that s/he will be supported in their work and included in future 

delegations to Assemblies. 


