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 مشروع جدول األعمال

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

 .(2016يف جنيف )اكتوبر/ تشرين األول 
  :انتخابات املكتب .3

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

، وال سيما موضوع SDGsتشجيع تعزيز التعاون الدويل بشأن أهداف التنمية املستدامة  .4
 :للتنمية اإلشراك املايل للمرأة بوصفها حمركا  

 .نو )أ( عرض مشروع القرار واملذكرة التفسريية اليت شارك يف إعدادها املقرر 
 .)ب( النقاش

 .)ج( صياغة واعتماد مشروع القرار يف اجللسة العامة
 .136جلمعية االحتاد الربملاين الدويل  )د( تعيني مقرر  

 :التحضري للجمعيات املستقبلية .5
 .)أ( مقرتحات ستنظر فيها اللجنة حول بند معني الختاذ قرار الحق

 .)ب( مقرتحات الختيار مقررين اثنني
 .لجنةال)ج( مقرتحات لبنود أخرى على جدول أعمال 

 ما يستجد من أعمال. .6
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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.  Elections  
 

The Committee will fill the existing vacancies on the Bureau based on proposals 
received from the geopolitical groups.  

 
4.  Promoting enhanced international cooperation on the SDGs, in particular on 

the financial inclusion of women as a driver of development 
 

(a)  Presentation of the draft resolution and the explanatory memorandum 
prepared by the co-Rapporteurs  

(b)  Debate  
(c)  Drafting and adoption of the draft resolution in plenary  
(d)  Appointment of a rapporteur to the 136

th
 IPU Assembly  

 
5.  Preparations for future Assemblies  
 

(a)  Proposals for a subject item for the next resolution to be considered by the 
Committee  

(b)  Proposals for the choice of two co-Rapporteurs  
(c)  Proposals for other items to be included on the Committee agenda 

 
6.  Any other business 


	جدول أعمال اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة
	Draft agenda%2c C-II136A.1 (1  December 2016)

