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   منتدى الربملانيني الشباب لالحتاد الربملاين الدويل

 FYP/136/A.1   
 2017فرباير/ شباط  17

 جدول أعمال

 . إقرار جدول األعمال1
 . حتديثات البلد على مشاركة الشباب2

ادل املعلومات تبيتم مشاركة الشباب يف بلدان خمتلفة. وسوف  حولسيناقش املنتدى التطورات األخرية 
 حول النجاحات والتحديات واستخالص النتائج وتقدمي التوصيات.

 136اجلمعية العامة  أعمال يف املسامهة. 3
 :وهي ،136 اجلمعية يف النظر قيد القرارات مشاريع شبايب منظور من املنتدى سيبحث 

 لدائمةا اللجنة) السيادة ذات للدول الداخلية الشؤون يف اخلارجي التدخل منع يف الربملان دور 
  ؛(الدويل واألمن للسالم

 املعزز حول أهداف التنمية املستدامة الدويل التعاون تشجيع SDGs، اإلدماج بشأن سيما ال 
 (.تجارةوال والتمويل املستدامة للتنمية الدائمة اللجنة) للتنمية حمركا بوصفها للمرأة املايل

 إىل لتقدميها توصيات وضعيف  املنتدى أعضاء يرغب قدو . القرارات ليمبناقشة وتعد الدائمة للجانستقوم ا
 حول وخاصة ،136 اجلمعية ونتائج وقائع يف الشباب منظور إدراج كيفيةيف   أيضا املنتدى وسينظر. اللجان
 .للجميع والرفاه الكرامة يف حتقيق: املساواة عدم معاجلةو  العامة، املناقشة موضوع

 اإلدارة جملس أعضاء انتخاب. 4
 تنص اليت لمنتدى،ل العمل وطرائققواعد  من 5 للقاعدة رقم وفقا إدارته جملس النتخابسيدعى املنتدى 

  :يلي ما على
 لربملاينا الحتادل ةيوسياسياجل اجملموعات من جمموعة كل  من اثنني ممثلني من اجمللس يتألف

  .وامرأة رجل الدويل،
من مساء   6:00 الساعة من العام األمني إىل خطيا   الرتشيحات تقدمي اجليوسياسية اجملموعات على جيب

 .2017/ نيسان أبريل 1 السبت يوم



                                                
            

 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
                                                                2017 شباط/ فرباير 20      

 

لالحتاد الربملاين الدويل 136العامة الـ اجلمعية   
2017أبريل/ نيسان  5 -1 –بنغالدش  –دكا   

2017 
 عضوية مدةو  .اجمللس يف عضوا يكون الذي الرئيس، انتخابسيتولون  حديثا ناملنتخبو  اجمللس وأعضاء
 .2019 / آذارمارس هناية ستستمر إىل جمللسيف ا حديثا املنتخبني األعضاء

 (2017) املنتدى وأنشطة العمل خطة ومناقشة حتديث. 5
 .الشباب مشاركة تدعم اليت 2017 لعام ةاملخطط الدويل الربملاين االحتاد أنشطة املنتدى سيناقش

 لقب من مشرتكة مبادرة هواملوضوع  اوهذ. ليعمل جدا صغريا ليس حلملة  خاص حدثوسيتم إطالق 
 اإلمنائي دةاملتح األمم برنامج الدويل، الربملاين واالحتاد الشباب، حول املتحدة لألمم العام األمني مبعوث

 وضوالنه والنمو الدعوة أجل من شباب ومبادرة للشباب األورويب واملنتدى اإلنسان، حقوق ومفوضية
(YIAGA .)ومات،املعل من ملزيد. )الرئاسة ملنصب الرتشح يف الشباب حق دعم إىل احلملة وهتدف 

 (http://www.nottooyoungtorun.org راجع
 

 (2017 أكتوبر/ تشرين األول) 137 للجمعية التحضريية األعمال. 6
 يهدف ذيال الشبايب املراجعة تقرير إلعداد مقررا املنتدى سيعني قواعده وطرائق عمله، من 6 للمادة وفقا
. الدميقراطية بشأن العاملي عالنإلل 20ــال الذكرى: مشاركة خرباتنا املتنوعة القرار مشروع يف املسامهة إىل

 الدويل لربملاينا االحتاد مجعية يف اإلنسان وحقوق للدميقراطية الدائمة اللجنة قبل منسيتم اعتماده  القرارو 
 .2017 عام نيسان/ بريلأ 30 حبلول القرار مشروع على مكتوبة خالتادوجيب أن ترسل امل. 137

 أعمال من يستجد ما. 7
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Forum of Young Parliamentarians FYP/136/A.1 
of the IPU 17 February 2017 
 

 
Agenda 

 
 

1. Adoption of the agenda 
 
 
2. Country updates on youth participation 
 
The Forum will discuss recent developments in youth participation in different countries. It 
will share information on successes and challenges, draw conclusions and make 
recommendations. 
 
 
3. Contribution to the work of the 136th Assembly 
 
The Forum will examine from a youth perspective the draft resolutions under 
consideration at the 136th Assembly, which are:  
 

• The role of parliament in preventing outside interference in the internal affairs of 
sovereign states (Standing Committee on Peace and International Security); and  

• Promoting enhanced international cooperation on the SDGs, in particular on the 
financial inclusion of women as a driver of development (Standing Committee on 
Sustainable Development, Finance and Trade). 

 
The Standing Committees will debate and amend the resolutions. The Forum's Members 
may wish to draw up recommendations to present to the Committees. The Forum will 
also consider how to include a youth perspective into the proceedings and outcomes of 
the 136th Assembly, particularly on the theme of the General Debate, Redressing 
inequalities: Delivering on dignity and well-being for all. 
 
 
4. Election of the Forum Board Members  
 
The Forum will be called upon to elect its Board pursuant to Rule 5 of the Rules and 
Working Modalities of the Forum, which stipulates that: 
 

The Board shall be composed of two representatives from each of the IPU 
geopolitical groups, a man and a woman.  

 
The geopolitical groups should submit candidatures in writing to the Secretary General by 
6 p.m. on Saturday 1 April 2017. 
 
The members of the newly elected Board will elect a President, who shall be a member of 
the Board. The terms of office of the newly elected members of the Board will end in 
March 2019.  
 
 
 



 

 

5. Update and discussion on the Forum’s workplan and activities (2017)  
 
The Forum will discuss IPU activities planned for 2017 that support youth participation. 
 
A special event will launch the campaign Not Too Young To Run. This is a joint initiative 
by the UN Secretary General’s Envoy on Youth, the IPU, UNDP, OHCHR, the European 
Youth Forum and the Youth Initiative for Advocacy, Growth and Advancement (YIAGA). 
The campaign aims to support young people's right to run for office. (For more 
information, see http://www.nottooyoungtorun.org) 
 
 
6. Preparations for the 137th Assembly (October 2017) 
 
Pursuant to Rule 6 of its Rules and Working Modalities, the Forum will appoint a 
rapporteur to prepare a youth overview report that aims to contribute to the draft 
resolution Sharing our diversity: The 20th anniversary of the Universal Declaration on 
Democracy. The resolution is to be adopted by the Standing Committee on Democracy 
and Human Rights at the 137th IPU Assembly. Written inputs to the draft resolution are to 
be submitted by 30 April 2017. 
 
 
7. Any other business 
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