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 C-III/136/A.1   اللجنة الدائمة للدميقراطية وحقوق االنسان

 2016ديسمرب/ كانون األول  1
 مشروع جدول األعمال

 إقرار جدول األعمال. .1
، يف 135جلسة اللجنة اليت عقدت خالل مجعية االحتاد الربملاين الدويل  املوافقة على حمضر .2

 .(2016جنيف )اكتوبر/ تشرين األول 
 20الذكرى الـ :املتنوعةالتشارك يف خرباتنا : القرار القادم للجنة الدائمة حولمناقشة حتضريية  .3

 .لإلعالن العاملي للدميقراطية
يف  137 امجمعية يفلذي ستتم مناقشته املقررين يف صياغة القرار، واستساعد املناقشة التحضريية 

القرار أعضاء االحتاد الربملاين الدويل الفرصة لتجديد سيمنح . و 2017أكتوبر/ تشرين األول 
نكن أن ميبالسالم يف العامل على أساس الدميقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون. و  مالتزامه

 لنظر فيها:ام تشمل األسئلة اليت سيت
  التغيري  -واألحزاب السياسية واالنتخابات  ،الربملان –كيف مينكن للمؤسسات الدميقراطية

 ؟2030من اآلن وحىت عام 
  ت تعاونيةالناس يف اجملتمع الذين يؤمنون بعمليا نسبةكيف مينكن للربملانات العمل على زيادة، 

 وشفافة الختاذ القرارات يف بيئة دولية متغرية؟ ،متساحمة ،قادرة على املشاركة
  ما الذي جيب على الربملانات القيام به من أجل تعزيز فنكرة التنوع الدميقراطي يف مجيع أحناء

 العامل؟
 .: العمل اآلن من أجل املراهقني: دور الربملانيني يف تعزيز صحة املراهقني والرفاهالنقاش .4

زايد بأمهية اعرتاف متإىل  ،لصحة العاملية وأهداف التنمية املستدامةلقد أدت التطورات يف جمال ا
ن . سيتناول النقاش دراسة املمارسات امجيدة والتحديات لضمارفاههمالرتكيز على صحة املراهقني و 

 أن املراهقني حيصلون على حقهم يف الصحة.
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 ،االقتصاديةوالعاطفية واالجتماعية و إن املراهقة هي مرحلة حرجة للوفاء بالقدرات البدنية واملعرفية 

ملراهقني ىل اإس صحة ورفاه األفراد البالغني واجملتمع كنكل. وغالبا ما ينظر اإذ تعترب هذه العناصر أس
 أي جمتمع.  ومع يفعلى أهنم اجملموعة األفضل صحة  ،(عاما   19-10)الذين ترتاوح أعمارهم بني 

 أنه يف كل عام، ما يقرب من مليون مراهق ميوتون من ذلك، تشري تقديرات منظمة الصحة العاملية
وأن عشرات املاليني يعانون من إصابات، ومئات املاليني طّوروا سلوكيات  ،أمراض مينكن الوقاية منها

 حية.اثار غري الصاآلضارة؛ وهلذه القضايا عواقب صحية قصرية وطويلة األجل باإلضافة إىل 
 .ما يستجد من أعمال .5
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Draft agenda 

 
 
1. Adoption of the agenda 
 
2. Approval of the summary record of the Committee’s session held at the 

135
th

 IPU Assembly in Geneva (October 2016) 
 
3. Preparatory debate on the next resolution of the Standing Committee: 

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

Democracy 
 

The preparatory debate will help the Rapporteurs to draft the resolution, which will 
be examined at the 137

th
 Assembly in October 2017. The resolution will give IPU 

Members the opportunity to renew their commitment to peace in the world based 
on democracy, human rights and the rule of law. Questions for consideration might 
include: 
 

 How will the institutions of democracy – parliament, political parties and 
elections – change between now and 2030? 

 How will parliaments work to increase the numbers of people in society who 
believe in collaborative, participative, tolerant and transparent processes of 
decision-making in a changing international environment? 

 What should parliaments do in order to reinforce the idea of democratic diversity 
around the world? 

 
4. Debate: Act now for adolescents: The role of parliamentarians in promoting 

adolescent health and well-being 
 

Developments in global health and the Sustainable Development Goals have led to 
a growing recognition of the importance of focusing on adolescent health and well-
being. The debate will examine good practices and the challenges of ensuring that 
adolescents realize their right to health. 
 
Adolescence is a critical phase for fulfilling physical, cognitive, emotional, social 
and economic capacities: these are the foundations of the health and well-being of 
individual adults and society as a whole. Adolescents (those aged 10–19 years) 
are often seen as the healthiest group of any given population. However, World 
Health Organization estimates suggest that every year, nearly one million 
adolescents die from preventable causes. Tens of millions more suffer injuries, and 
hundreds of millions develop harmful behaviours; these have short- and long-term 
health and non-health consequences.  

 
5. Any other business 
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