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 A/136/Inf.1 اجلمعية العامة

 2017يناير/ كانون الثاين  16
 القرار مشروع على تعديالت لتقدمي عامةإرشادات 

 التوجيهات العامة حول

 وتستند. القرار شروعم على تعديالت تقدمي يف الدويل الربملاين االحتاد أعضاء مساعدة إىل الوثيقة هذه هتدف
 تشجيع هو كذل من واهلدف .الدويل الربملاين االحتاد يف اجليدة واملمارسات املعتادة اإلجراءات ىلإ الوثيقة

 .وبسرعة دقةب التعديالت قائمةحبيث ميكن نشر  التعديالت، تقدمي طريقةاملتعلقة ب اجليدة املمارسات

 التعديالت نطاق

. الفقرات أو الكلمات بني اجلمع أو نقل أو حذف أو إلضافة حمددة مقرتحات علىالتعديالت  تو حت أن جيب
  .حمددة مقرتحات حتتو  ال اليت العامة التوصياتبعني االعتبار األخذ وال ميكن 

 تغيرييف  أثريتللتعديالت  يكون ال أن جيبو . القرار شروعبشكل مباشر مب التعديالتترتبط  أن جيبكما 
 (.23.1 القاعدة الدائمة، اللجانقواعد . )تهطبيع أو القرار مشروع نطاق

 اللغة

 .الفرنسيةباللغة  أو اإلجنليزية اللغةب التعديالت تقدم أن عادة ينبغي

برملانات جمموعة  قبل نم اجملاملة سبيل على اإلسبانية إىل اللغة القرارات شاريعمل رمسية غري ترمجة توفري يتم
. اإلسبانية ة باللغ التعديالت تقدمي ميكن ستثنائية،اال ظروفال يفو . GRULAC والكارييب أمريكا الالتينية
 .القرار ملشروع اإلسبانية الرتمجة على تعديالتتدخل ال أن جيب احلالة،ويف مثل هذه 
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 تعديالتالعرض 

 نص مشروع القرار.يف  التعديالت بشكل مباشرتقدم  ينبغي عادة أن 
 )أ( استخدام النص الغامق عند إضافة كلمات جديدة.

 إزالة النص من الفقرة.بالنص عند حذف الكلمات. من فضلك ال تقم ببساطة  شطب)ب( 
تعديالت لاإذا لزم األمر، ميكن تقدمي و  إضافة نص جديد.بعد ذلك شطب النص املراد حذفه، مث ب)ج( ابدأ 

 الفقرة املراد تعديلها. بوضوح إىل رقم  اإلشارةهذه احلالة، يرجى مثل يف وثيقة منفصلة. يف 
 

 فقرتني بني اجلمع أو ،نقل حذف، ،إضافة
 :ذلك على األمثلة. املقرتح اإلجراء إىل بوضوح اإلشارة يرجى

 ... يلي كما  نصها ليصبح 1 الفقرة بعد جديدة فقرة تضاف( أ)
 .2 الفقرة حتذف( ب)
 .1 الفقرة بعد/ قبل إىل 3 الفقرةتنقل ( ج)
 ... يلي كما  امنصه ليصبح 5و 4 الفقرتني بني اجلمع( د)
 

 الفقرات ترقيم
 الربملاين الحتادل األمانة ستقومو  .التعديالت تقدمي عند القرار مشروع يف الفقرات ترقيم تغيري عدم يرجى
 .الضرورة عند الفقرات ترقيم إعادةب الدويل

 
 التعديالت لتقدمي النهائي املوعد

 اجلمعية افتتاح قبل يوما   15 أقصاه موعد يف" الدويل الربملاين لالحتاد العامة األمانة إىل التعديالت تقدمي جيب
 املوعد دبعاليت تقدم  تعديالتالاحلسبان ولن يتم األخذ ب(. 13.2 القاعدة الدائمة، اللجان قواعد" )العامة

 . النهائي
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 أمثلة

 جديدة كلمات  إضافة عند الغامق النص استخدام
 :ليصبح نصها كما يلي 12 النافذة  تعديل الفقرة

 
بدون نفصلني لألطفال امل أفضل اخلدمات توفريتأخذ حبسباهنا ل احلكومات مساءلةعلى  الربملانات حتث

 لطيب،ا والعالج التعليم مثل املسلح، النزاع حاالت يف واألطفال املهاجرين األطفال وخاصة ،ذويهم
 األخذ عم القانونية، واملساعدة والسكن األطفال ورعاية اإلدماج، وإعادة التأهيل وإعادة املشورة، وتقدمي

هلذه  وطنيةل حتوي آليات إنشاء دعم على أيضا كما حتث.  للفتيات اخلاصة االحتياجات االعتبار يف
 .الغاية

 

 .الفقرة هذه من النص بإزالة ببساطة تقم ال فضلك من. الكلمات حذف عند النص شطب
 :ليصبح نصها كما يلي 12 النافذة  تعديل الفقرة

 
يف جمال محاية  اممارساهتأفضل بالربملانات وغريها من املؤسسات ملشاركة االحتاد الربملاين الدويل  ىكما تدع

واألطفال يف حاالت احلرب والصراع بدون ذويهم املهاجرين حقوق الطفل، وال سيما حقوق األطفال 
 ؛قانون منوذجي مناسبهبدف تطوير املسلح، 

 
 

 ذلك بعد جديد نص إضافة مث حذفه، املراد النص شطب خالل من تبدأ
 :يلي كما  نصها ليصبح 1 التمهيدية الفقرة تعديل

 
 وتنسيقها ملواردا من يكفي امب شاملةمحاية فعالة و  نظم إنشاء إىل هتدف تشريعات سنل الربملانات تدعى

 .للطفلأفضل مصلحة  ضمانل املستوى رفيع مستقل وميكح مسؤول قبل من
 
 

 إضافة كلمات جديدة باخلط العريض

 شطب النص املراد حذفه

ابدأ بشطب الكلمات المراد حذافها ثم إضافة 

العريض بالخط جديدة كلمات  
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 أسئلة
 لكرتويناإل الربيد) الدويل الربملاين االحتاد بأمانة االتصال يرجى التعديالت، حول أسئلة أية من أجل

postbox@ipu.org،  50 41 919 22 41+: اهلاتفرقم.) 
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Guidelines for submitting amendments 
to draft resolutions 

 

 

About the guidelines 
 

This document is intended to assist IPU Members in submitting amendments to draft 
resolutions. The document is based on IPU’s usual procedures and good practices. 
 

The objective is to promote good practice in the way amendments are submitted, so that 
the list of amendments can be published accurately and rapidly.  
 

Scope of amendments 
 

Amendments must contain specific proposals to add, delete, move or combine words or 
paragraphs. General recommendations that do not contain specific proposals cannot be 
taken into account.  
 

Amendments must relate directly to the draft resolution. Amendments must not have the 
effect of changing the scope or nature or nature of the draft resolution. (Rules of the 
Standing Committees, rule 23.1). 
 

Language  
 

Amendments should normally be submitted in English or French.  
 

Unofficial translations of draft resolutions are provided in Spanish as a courtesy by 
GRULAC. In exceptional circumstances, amendments can be submitted in Spanish. In 
this case, amendments must be made on the Spanish translation of the draft resolution.  
 

Presentation of amendments 
 

Amendments should normally be made directly in the text of the draft resolution.  
 

(a) Use bold text when adding new words; 
(b) Strike out the text when deleting words. Please DO NOT simply remove text from 

the paragraph; 
(c) Start by striking out the text to be deleted, then add new text afterwards. 
 

If necessary, amendments can be submitted in a separate document. In this case, please 
indicate clearly the number of the paragraph that is to be amended. 
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Adding, deleting, moving or combining paragraphs 
 

Please indicate clearly the proposed action. Examples: 
 

(a) Add a new paragraph after paragraph 1 to read as follows…; 
(b) Delete paragraph 2; 
(c) Move paragraph 3 to before/after paragraph 1; 
(d) Combine paragraphs 4 and 5 to read as follows… 

 

Paragraph numbering 
 

Please do not change the paragraph numbering in the draft resolution when submitting 
amendments. The IPU Secretariat will re-number the paragraphs as necessary. 
 

Deadline for amendments 
 

Amendments must be submitted to the IPU Secretariat “no later than 15 days before the opening of 
the Assembly” (Rules of the Standing Committees, rule 13.2). Amendments submitted after the 
deadline will not be taken into account. 

 

Examples 

Use bold text when adding new words  

Amend operative paragraph 6 to read as follows: 

 

Urges parliaments to hold governments to account for providing separated and unaccompanied 

children, especially migrant children and children in situations of armed conflict, with the necessary 

services, such as education, medical treatment, counselling, rehabilitation and reintegration, child 

care, accommodation and legal assistance;, bearing in mind the special needs of girls; also urges 

them to support the establishment of national referral mechanisms to this end; 

 

Strike out the text when deleting words. Please DO NOT simply remove text from the paragraph.  

Amend operative paragraph 12 to read as follows: 

 

Also invites parliaments and other institutions to share with the IPU their best practices in the 

protection of children’s rights, in particular the rights of unaccompanied migrant children and children 

in situations of war and armed conflict, with a view to developing a relevant model law; 

 

Start by striking out the text to be deleted, then add new text afterwards 

 

Amend preambular paragraph 1 to read as follows: 

 

 

Calls on parliaments to enact legislation aimed at establishing comprehensive and effective protection 

systems with adequate resources and coordinated by a high-ranking government independent official 

in order to ensure the best interests of the child;  

Questions 

For any questions about amendments, please contact the IPU Secretariat (e-mail: postbox@ipu.org; 

telephone : +41 22 919 41 50). 

Add new words in bold 

Strike out the text to be deleted 

First strike out words to be deleted 

then add new words in bold 
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