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 الدعوة

A/136/C.1 
 2017ديسمرب/ كانون األول  1

 السيدة الرئيس،
 السيد الرئيس،

لالحتاد الربملاين الدويل واالجتماعات ذات الصلة يف مركز املؤمترات الدويل  136ستعقد اجلمعية العامة 
(BICC يف )أبريل/ نيسان  5أبريل/ نيسان ولغاية يوم األربعاء  1 ،السبتاعتباراً من يوم  ،بنغالدش ،دكا

2017. 
وإنه ملن دواعي سرورنا أن نرفق معلومات تفصيلية عن هذه االجتماعات. كما حيدونا بالغ األمل أن يكون 

 سيشارك مشاركة فعَّالة يف أعمال املؤمتر.ه نوأن الوفد الذي ترتأسو  ،136برملانكم ممثاًل يف اجلمعية العامة 
 

 املخلص لكم
 

 تشودريصابر               تشونج نجمارتن  
 الرئيس       األمني العام
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 معلومات حول اجلمعية العامة

 جدول األعمال
 .136انتخاب رئيس ونواب رئيس اجلمعية العامة  .1
 اجلمعية العامة.النظر يف طلبات إدراج بند إضايف يف جدول أعمال  .2
 املساواة: حتقيق يف الكرامة والرفاه للجميع. معاجلة عدمنقاش عام حول  .3
دور الربملان يف منع التدخل اخلارجي يف الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة )اللجنة الدائمة  .4

 .للسالم واألمن الدويل(
(، ال سيما اإلشراك املايل SDGsعلى أهداف التنمية املستدامة )املعزز تشجيع التعاون الدويل  .5

 .)اللجنة الدائمة للتنمية املستدامة والتمويل والتجارة( للمرأة بوصفها حمركا للتنمية
  تقارير اللجان الدائمة. .6
 ،جنة الدائمة للسالم واألمن الدويل، واللجنة الدائمة للتنمية املستدامةاملعنية للاملوافقة على البنود  .7

 .وتعيني املقررين 138الـــالعامة  والتمويل والتجارة للجمعية
 التعديالت على النظام األساسي والقواعد لالحتاد الربملاين الدويل. .8
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 الزمين اجلدول

. وسيتم حفل االفتتاح يوم 1مت وضع اجلدول الزمين للجمعية العامة واالجتماعات ذات الصلة يف امللحق 
 الظهر(، يف دكا. )بعد 7:30الساعة  2017أبريل/ نيسان،  1السبت 

بشأن جمموعة من القضايا  القراراتأبريل/ نيسان، وسيدرس ويتخذ  5و 2سيجتمع اجمللس احلاكم يومي 
للمجلس احلاكم  200املتعلقة بسري عمل وأنشطة االحتاد الربملاين الدويل. ونرفق ربطاً الدعوة إىل الدورة الـــــ 

 لالحتاد الربملاين الدويل.
أبريل/ نيسان مع اجلزء الرفيع املستوى املخصص لرؤساء  2عامة مناقشاهتا العامة يوم ستبدأ اجلمعية ال

ئ ار الط البند أبريل/ نيسان، ستتبىن اجلمعية العامة اختاذ قرارات يف 5و 4الربملانات. ويف جلساهتا يومي 
وثيقة ختامية العامة أعماهلا بوالبنود اليت مت تداوهلا من قبل اللجان الدائمة. ومن املتوقع أن ختتتم اجلمعية 

 أبريل/ نيسان. 5من بعد ظهر يوم األربعاء  6حول موضوع مناقشتها العامة، وتنهي أعماهلا الساعة 
 

 البند الطارئ
من النظام األساسي لالحتاد الربملاين الدويل، ميكن ألي  14.2للجمعية العامة واملادة  11.1وفقا للقاعدة 

الدويل أن يطلب إدراج بند طارئ يف جدول أعمال اجلمعية. وإذا قررت اجلمعية  عضو يف االحتاد الربملاين
. ومت 2017أبريل/ نيسان  3 ،تم مناقشة هذا البند الطارئ من قبل اجلمعية يف صباح يوم االثننيتذلك، س

من  ،ارر اختاذ احتياطيات الجتماع جلنة الصياغة يف فرتة بعد الظهر من اليوم نفسه من أجل إعداد مشروع ق
 الختاذ القرار. 2017أبريل/ نيسان  4مث ستجتمع اجلميعة العامة يوم 

 ،نال اهتماماً دولياً و  ،إن مجيع الطلبات إلدراج بند طارئ جيب أن تتعلق مبوقف كبري حدث يف اآلونة األخرية
يعرب عن رأيه ن أويتطلب اختاذ إجراءات عاجلة من قبل اجملتمع الدويل ويكون مناسب لالحتاد الربملاين الدويل 

وتعبئة استجابة برملانية. وجيب أن تكون مجيع املقرتحات لبند طارئ مبذكرة توضيحية موجزة ومشروع القرار، 
 حتدد بوضوح نطاق املوضوع الذي يغطيه الطلب.
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 ئمةالدا اللجان

 لالحتاد الربملاين الدويل. 136اجلمعية العامة  خالل األربع اللجان الدائمة سوف جتتمع كافة
نع التدخل دور الربملانيني يف م مبناقشة واعتماد قرار بشأنللسالم واألمن الدولييني  اللجنة الدائمة ستقوم

 يف الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.اخلارجي 
كما ستقوم اللجنة الدائمة للتنمية املستدامة والتمويل والتجارة مبناقشة واعتماد قرار بشأن مسألة تشجيع 

، ال سيما بشأن اإلشراك املايل للمرأة SDGsتعاون برملاين معزز حول موضوع أهداف التنمية املستدامة 
 للتنمية. بوصفها حمركاً 
ت استماع وحلقات نقاش. وسرتفق مشروعات جداول أعمال جلسا نتان الدائمتان اآلخريتانوستعقد اللج

 اللجان الدائمة.
أعضاء مكاتب اللجنة الدائمة وغريهم من شاغلي املناصب يف االحتاد  جيب إدراج هنود تذكري األعضاء بأن

 الربملاين الدويل يف الوفود الوطنية إىل اجلمعية.
 

 املشاركة

 اليت برملانات الدولإىل بالنسبة  10 أو مندوبني كحد أقصى، مثانية تعيني االحتاد الربملاين الدويل ميكن ألعضاء
  لوفودل اإلضافيني املرافقني النواب يتجاوز عدد نسمة أو أكثر. وجيب أالَّ  مليون 100يبلغ عدد سكاهنا 

 .نياثن نينائب كمستشارين
وين وفودها. إن أي اجلنسني يف تكويتم تشجيع مجيع الربملانات األعضاء على السعي لتحقيق التكافؤ بني 

تم تلقائياً ختفيضه ، سيهنفس وفد، لثالث دورات متتالية للجمعية العامة، مكوَّن حصراً من برملانيني من اجلنس
 بنسبة شخص واحد.

ن أعمارهم مثاًل مم ،كما نشجع الربملانات األعضاء أيضا على ضّم أعضاء شباب من الربملانيني يف وفودهم
. ومن بني أمور 2014أبريل/ نيسان  2وسيعقد منتدى الربملانيني الشباب اجتماعه يف  ،أقلسنة أو  45

 أخرى، سيقوم املنتدى بصياغة وتقدمي مسامهات إىل مداوالت اجلمعية العامة.
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باإلضافة إىل األمناء العامني الذين سيحضرون الدورة العادية جلمعية األمناء العامني للربملانات الوطنية 
(ASGP) فإنَّنا نشجع األعضاء أيضًا على إشراك املوظفني الربملانيني احملرتفني )كنقاط اتصال لالحتاد ،

الربملاين الدويل( يف وفودها، وذلك هبدف ضمان الدعم الكايف خالل انعقاد اجلمعة العامة وأثناء متابعتها )ال 
أن د ونشر تقارير عن اإلجراءات املتخذة بشسيما من حيث حتقيق االلتزام القانوين من قبل األعضاء إلعدا

 مقررات االحتاد الربملاين الدويل ومقرتحاته(.
إنَّ أعضاء االحتاد الربملاين الدويل املرتتب عليهم متأخرات تساوي أو تزيد عن مبلغ االشرتاكات املستحقة 

ات االحتاد الربملاين الدويل، اجتماععليهم لسنتني كاملتني سابقتني ال جيوز أن ميثلهم أكثر من مندوبني إثنني يف 
 من النظام األساسي(. 5.2)املادة 

ليت يتمتع هبا ا هانفسن يف اجلمعية العامة وجلاهنا الدائمة باحلقوق و ومن املمكن أن يشارك األعضاء املنتسب
 األعضاء، باستثناء احلق يف التصويت، وتقدمي مرشحني ملنصب انتخايب.

الدولية األخرى املدعوة من قبل اجمللس احلاكم، لتمثيلها يف اجلمعية العامة بصفة مراقب ملنظمات واهليئات ا
 يسمح هلا مبندوبني اثنني كحد أقصى.

تتسع قاعة اجللسات العامة، حيث تعقد اجتماعات اجلمعية العامة واجمللس احلاكم، لعدد حمدود من املقاعد. 
ة. مع األخذ يف االعتبار العدد الكلي للمشاركني يف اجلمعيتخصيص مقاعد جلميع الوفود بستقوم األمانة و 

 عدد كاف من املقاعد الالزمة لتصويت حمتمل جتريهسيخصص لكل وفد من الربملانات األعضاء وكحد أدىن، 
 اجلمعية العامة أو اجمللس احلاكم.

 اللجنة التوجيهية

ونائب رئيس  العامة، ورئيس االحتاد الربملاين الدويلتتألف اللجنة التوجيهية للجمعية العامة، من رئيس اجلمعية 
 اللجنة التنفيذية. وقد يشارك رؤساء اللجان الدائمة يف أعماهلا بصفة استشارية.

مت تكليف اللجنة التوجيهية، مبساعدة من األمني العام لالحتاد الربملاين الدويل، باختاذ مجيع التدابري املناسبة 
سن سري العمل يف إجراءات اجلمعية، خالل مداوالت اجلمعية العامة. ومن املقرر ال وحلضمان التنظيم الفعّ 

 .2017ريل/ نيسان بأ 2انعقاد اجللسة األوىل للجنة التوجيهية يف صباح األحد 
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 136غل الشواغر يف أثناء انعقاد اجلمعية العامة ش

 يل قبل افتتاحموقع االحتاد الربملاين الدو تم نشر قائمة مؤقتة بشواغر هيئات االحتاد الربملاين الدويل على يس
 اجلمعية. 

الحتاد الربملاين ل واهليئات الرئيسية اللجان تقدمي طلبات الرتشح إىل األعضاء مدعوة للنظر يف إن الربملانات
 يتوفر لدى املرشحني جيب أن (.http://www.ipu.org/strct-e/comtees.htm ) الدويل
 ن قبل برملاهنمم ،قدر املستطاع ،وجيب مساعدهتم ،املذكورة عمل اهليئات يف جماالت قدر املستطاع، اخلربة،

حتاد الربملاين الدويل اال اجلدد يف األعضاء االحتاد الربملاين الدويل. حنث شاغلي مناصب يفكمهامهم   يف تنفيذ
 .الرتشيحات على تقدمي يف االحتاد الربملاين الدويل مناصب حالياً  نيشغلو  الذين ال واألعضاء

من الساعة  ،أبريل/ نيسان 1يوم  ورؤساء اللجان الدائمة اجليوسياسية اجملموعات اجتماع لرؤساءسيعقد و  
ور ضإىل ح مدعوون واللجان الدائمة أيضاً  اجليوسياسية اجملموعات إن أمناء. 12:30حىت الساعة  11:00

 االجتماع اهلام. هذا

  بنود جدول األعمال واختيار مشاريع القرارات إعداد

 املستدامة للتنمية مةالدائ واللجنة نيالدولي واألمن للسالم الدائمة اللجنة قرارات بإعداد املتعلقة النهائية املواعيد
 :كاآليت  هي والتجارة والتمويل

ديسمرب/ كانون األول  16
2016  

 لألمانة سرييةالتف واملذكرة القرارات مشاريعاملوعد النهائي للمقررين املشاركني لتقدمي 
 مجيع إىل وصالنص وتعميم برتمجة األمانة من مث ستقوم. الدويل الربملاين لالحتاد العامة
 .2017 الثاين يناير/كانون أوائل يف األعضاء الدول

 .يع القراراتار للربملانات األعضاء لتقدمي التعديالت اخلطية على مشاملوعد النهائي  2017مارس/ آذار  17
اريع مش نو ن املشاركو قرر امل . يقدماريع القراراتمش وتعديل وتبين اناللج مناقشات 2017أبريل/ نيسان  1-4

 الصياغة. عملية خاللالقرارات واملشورة 
 .اتالقرار رمسياً لالحتاد الربملاين الدويل تتبىن  136اجلمعية العامة  2017أبريل/ نيسان  5

http://www.ipu.org/strct-e/comtees.htm
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املادة ) موجزة خطيةمداخالت  عن طريق تقدمي القرار يف صياغة يسهمواأن  كن جلميع الدول األعضاءومي
ألوىل ا إىل اللجنة الدائمة للمداخالت املكتوبة املوعد النهائي وقد انقضى الدائمة(.قواعد اللجان  من 13.1
 مسامهات ملشروع القرار الذي لدول األعضاء على تقدمييتم تشجيع او  .(2016سبتمري/ أيلول  30) والثانية

 137اعتمدته اللجنة الدائمة الثالة )الدميقراطية وحقوق اإلنسان( يف اجلمعية العامة لالحتاد الربملاين الدويل الــ
لإلعالن العاملي حول  20 ـرى الــالذك ( حول: تشارك خرباتنا املختلفة:2017) أكتوبر/ تشرين األول 

خطية على مشروع القرار هذا هو موضع ترحيب يف العملية املؤدية إىل  مسامهاتوإن تقدمي  ،الدميقراطية
 .2017أبريل/ نيسان  30اجلمعية املنعقدة يف دكا، وذلك حىت موعد أقصاه 

 بل اللجان الدائمةقاوهلا من ليتم تد املعنيةجيب أن تقدم املقرتحات حول البنود  ،وفقا لقواعد اللجان الدائمة
على هذا شة هذا املوضوع. و قمنا ايوما اليت تسبق افتتاح اجلمعية اليت سيتم فيه 15قبل موعد ال يتجاوز 

 يف ذلك، أن تقدم مقرتحاهتا حول البنود املعنية إىل األمانة العامة بةينبغي على الدول األعضاء الراغ ،النحو
ليتم تداوهلا من قبل اللجنة الدائمة للسالم  2017مارس/ آذار  17حىت موعد أقصاه اين الدويل لالحتاد الربمل

 واللجنة الدائمة للتنمية املستدامة والتمويل و التجارة. نيواألمن الدولي

وستكون هذه املقرتحات مبثابة أساس إلجراء مشاورات من قبل مكاتب اللجنة الدائمة املعنية قبل اختاذ قرار 
هنائي من قبل اللجنة الدائمة. وعند النظر يف املقرتحات حول البنود املعنية اليت ختضع للمناقشة يف اجلمعيات 

جيوز للمكتب أن يوصي بواحد من املقرتحات، أو أن جيمع بني مقرتحني أو أكثر من تلك  ،العامة املستقبلية
آخر أو أن يقرر  اً معني اً واحد، أو أن يطرح بنداليت تتعامل مع نفس املوضوع أو املواضيع ذات الصلة يف بند 

 تقدمي أكثر من مقرتح للجنة الدائمة.
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 من جدول األعمال( 3املناقشة العامة )البند 

املوضوع العام املتعلق مبعاجلة أوجه عدم املساواة: حتقيق على  136املناقشة العامة يف اجلمعية العامة  سرتكز
وسيتم نشر مذكرة مفاهيمية على صفحة املوقع االلكرتوين للجمعية العامة يف الوقت الكرامة والرفاه للجميع. 

  املناسب.

للحديث يف  وفد وقت كلرر اللجنة التوجيهية خالف ذلك، خيصص لوفقاً لقواعد اجلمعية العامة، وما مل تق
يتم التشارك مبدة  ،للنقاش هنفستسجيل امسي متحدثني من الوفد  ما يتماملناقشة العامة ملدة مثان دقائق. وعند

دقائق كما هو مناسب. وبقرار من اجمللس احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل تكون مدة احلديث للمراقبني  مثاين
 مخس دقائق.

ناقشة العامة(، ذلك من تزايد عدد املتحدثني يف امل هيف ضوء تزايد عضوية االحتاد الربملاين الدويل )وما يتضمن
اختصار ية يف تنظر اللجنة التوجيهقد خالل اجلمعيات العامة األخرية، يف إدارة الوقت الصعوبات باإلضافة إىل 

 زمن احلديث يف املناقشة العامة إىل سبع دقائق لألعضاء وأربع دقائق للمراقبني.

مة قاعة اجللسات العالاملوجود خارج املدخل الرئيس تسجيل املتحدثني كتب وسيجري تسجيل املتحدثني يف م
(Hall of Fama يف الطابق )ملركز املؤمترات الدويل  األرضي(BICC) 24املكتب قبل . وسيفتح هذا 

 صباحاً. 11:00الساعة أبريل/ نيسان  1 ،السبتاجللسة األوىل للجمعية العامة، يوم  بدايةساعة من 

 الدويل ربملاينال لالحتاد العامة ألمانةمسبقاً إىل ا ملتحدثنياملتحدث/ ا أمساء إرسال ،أيضاً  لألعضاء ميكنكما 
 وفقاو . (2مستخدمني "استمارة طلب التسجيل املسبق" املرفقة )ملحق الفاكس، أو اإللكرتوين الربيد طريق عن

أبريل/  1 السبتمساء يوم  6بالقرعة العلنية الساعة  املتحدثني ترتيب حتديد سيتم املتبعة، للممارسة
 (.جلمعيةقواعد ا من 23.2 املادة راجع) 2017نيسان
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 نواب رئيس اجلمعية العامة

للجمعية العامة، حيق جلميع الوفود من الربملانات األعضاء أن تسمي واحداً من أعضائها نائباً  7.3وفقاً للقاعدة 
اجللسات أو  خالل إحدى يف لرئيس اجلمعية العامة. وسيتم استدعاء بعضهم للحلول مكان رئيس اجلمعية العامة

 يف جزٍء منها.

عند الوصول إىل مكتب التسجيل لالحتاد الربملاين الدويل يف دكا، الوفود مدعوة لإلعالن عن اسم الربملاين املعني 
راقبة ميكن إبالغ األمساء إىل قسم تقدمي الوثائق وامل ،الذي ترشحه كنائب لرئيس اجلمعية العامة. وبداًل من ذلك

 1 السبت يف موعد أقصاه يوم ،(املؤمترات مركز من األول الطابق الدويل، الربملاين لالحتاد العامة مانةاأل مكاتب)
 .2017 أبريل/ نيسان

 األصواتوزيع جدول لعرض ت

رقم  امللحقيف  136األصوات املخصصة للوفود املشاركة يف اجلمعية العامة يوضح توزع مت ارفاق جدول مؤقت 
3. 

من األرقام املخصصة هلم، وعند الضرورة، إبالغ األمانة العامة لالحتاد  التحققيرجى من الربملانات األعضاء 
اجلدول النهائي وسيوزع  .الربملاين الدويل يف جنيف خطياً بأي طلب للتعديل، ويفضل أن يكون قبل انعقاد اجللسة

 .الدورةيف افتتاح األصوات يف اجلمعية العامة الذي يبني توزيع 

 اللغات والوثائق

 اإلجنليزية، العربية،) لدويلا الربملاين االحتاد يف العمل لغات إىل الفورية الرتمجة الدويل الربملاين لالحتاد األمانة ستقدم
 .النظامية اهليئات مجيع اجتماعات يف( واإلسبانية ،الفرنسية

كما مت ختصيص أربع قنوات أخرى للرتمجة الفورية للغات الصينية واليابانية والربتغالية والروسية يف جلسات 
وميكن  ،اً قصورات جمان هذه املميتقدويتم اجلمعية العامة واجمللس احلاكم، ولبعض جلسات اللجان الدائمة. 

 فرق الرتمجة الفورية هلذه اللغات.من قبل  استخدامها
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حدى أن يستخدموا لغة أخرى شريطة أن يرتبوا ترمجة حديثهم فورياً إىل إ ،وبشكل استثنائيندوبني، ميكن للم

يسمح له من قبل شخص مكلف من قبلهم س)اإلنكليزية والفرنسية( اللغات الرمسية لالحتاد الربملاين الدويل 
لى الوفود الالزمة، يتعني ع دخول إحدى مقصورات الرتمجة. وإلتاحة الوقت الكايف إلجراء مجيع الرتتيبات

-Ms. F. Steinigهوانغ -تنيغسبري املرتمجني الفوريني )السيدة االتصال مسبقًا بوقت كاف بك
Huangضافة إىل إه الكلمة. فيالجتماع الذي ستلقى ة ل( أو مرتمجي مقصورة اللغة اإلنكليزية املخصص

يل إىل كبري للغات الرمسية لالحتاد الربملاين الدو نسخ عن احلديث املرتجم إىل إحدى ا ذلك، سيتم تسليم مثاين
 .اآلخرين اللغة اإلنكليزية لتوزيعها على املرتمجني الفوريني مقصورةاملرتمجني أو 

 PDFصيغة  يف يناإللكرتو  الربيدعرب  الوفود إرسال نسخة الكرتونية من خطاهبم يف املناقشة العامةجيب على 
. حبيث أيضاً تضمن من إلقاء الكلمة على األقلساعات  3قبل  ،speeches@ipu.org على العنوان
 .األخرى العمل لغات إىل الفورية الرتمجة منجودة عالية 

تكون وس اجلمعية فحةص على العامة املناقشة يف تسلم اليتنصوص البيانات الرمسية  سيتم نشر ،وبقدر املستطاع
ة واإلسبانية فقط والفرنسي اإلجنليزية، اللغةب اخلطبفإن  التقنية، القيود بسببو . اجلمعية سجالت من جزءا

 ترمجة من نهاميك وضع يف ليست الدويل الربملاين الحتادالعامة ل األمانة أنوبرجاء املالحظة  ،سيتم نشرها
 .اخلطب نصوص

الوثائق املتعلقة بعمل اجلمعية العامة واجمللس احلاكم واللجان الدائمة وبقية هيئات االحتاد الربملاين الدويل، 
، ستكون متاحة على موقع االحتاد الربملاين 136إضافًة إىل الفعاليات األخرى اليت تقع خالل اجلمعية العامة 

 على اهلواتفباإلضافة إىل تطبيق اجلمعية  ،e/136agnd.htm-www.ipu.org/conf الدويل:
 .Assembly Appاخلليوية 

http://www.ipu.org/conf-e/136agnd.htm
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 املنظمة من لكربونا انبعاثات من للحد الدويل الربملاين لالحتاد احلاكمة اهليئات اختذته الذي القرار مع متشياو 

ف جلسات ملختل الوثائق جمموعات من ،فقط حمدود عدد طباعة ستتم الورقية، النفايات من حلدا ومواصلة
 .اجلمعية

 

 على اهلواتف اخلليوية تطبيق اجلمعية

متاحاً ( A136th Assembly App) 136تطبيق اجلمعية العامة على اهلواتف اخلليوية  سيكون
 الربملاين الحتاد"الورقة الذكية" ل سياسة من كجزء  ،2017 عاممن  الثاين كانون  /يناير أوائل يف جمانا، للتحميل

 .الدويل

 يف متوفرة بانيةسإلوا الفرنسية النسخة ستكونو . فقط اإلجنليزية باللغة متاحة واجهةهناك  املرحلة، هذه يف
لكرتوين إلا املوقع على يةوالفرنس اإلجنليزية باللغتني للمستخدمني خمتصر دليل نشر يتم وسوف. املناسب الوقت

 .واملعلومات التسجيل مكتب يف ،الطلب على بناء ،توزيعهو 

 املندوبني مشاركة سهيلوت ،الرمسية االحتاد وثائقل نرتنتإلااملباشر عرب  لتشاورتسهيل ا لتطبيقإن الغرض من ا
 .الدويل الربملاين االحتاد مجعيات يف

 اجتماعات األجهزة األخرى

 العامة: أثناء انعقاد اجلمعية يف أيضاً التالية  االحتاد الربملاين الدويل هيئات ستجتمع

 (مغلقة ،أبريل/ نيسان 4 و مارس/ آذار 31 و 30) التنفيذية اللجنة. 
 (مغلقة ،مارس/ آذار 29للشؤون املالية ) اللجنة الفرعية. 
  جلسات عامة(/ نيسانأبريل 1النساء الربملانيات ) منتدى ،. 
 جلسات عامة(أبريل/ نيسان 2الدويل )لالحتاد الربملاين  الشباب منتدى الربملانيني ،. 
  مغلقة( ،أبريل/ نيسان 2) لالحتاد الربملاين الدويل الشباب منتدى الربملانيني جملس إدارة. 
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 مغلقة( ،أبريل/ نيسان 4و  1النساء الربملانيات ) منتدى مكتب.  
 مغلقة( ،أبريل/ نيسان 4مارس/ آذار و 31) ة اجلندريةالشراك جمموعة. 
 (مغلقة أبريل، 4 - مارس 31) للربملانيني اإلنسان حقوق نةجل. 
 مغلقة( ،أبريل/ نيسيان 3و 1) األوسط الشرققضايا  جلنة. 
 مغلقة( ،أبريل/ نيسان 2) قربص حول احلوار مسّهلي جمموعة. 
 مغلقة( ،أبريل/ نيسان 2) اإلنساين الدويل احرتام القانون تعزيز جلنة. 
 أبريل/ نيسان 1) والطفل نقص املناعة البشرية/اإليدز، وصحة األم والوليداالستشارية لفريوس  اجملموعة، 

 لقة(.مغ

مركز املؤمترات الدويل وستنعقد من قبل يف  (ASGP) الوطنية العامني للربملانات كما ستجتمع مجعية األمناء
 رئيسها. 

 :العامة نتائج اجلمعية
ضافة إىل ذلك، سيتاح الوصول باإل. 136اجلمعية العامة  نتائجمجيع الوفود نسختني مطبوعتني من ستتلقى 

ند ذلك ميكن حتميل علعامة، إىل الوثيقة على موقع االحتاد الربملاين الدويل بعد أسبوعني من اختتام اجلمعية ا
 .PDFنسخة الكرتونية كاملة بصيغة 

 معلومات إضافية
وزع على الوفود عند سيالذي  بالدورة يف دليل اجلمعية العامة سيتم توفري املزيد من املعلومات املتعلقة

 ،لوماتكل يوم يف مجيع غرف االجتماعات ويف مكتب التسجيل واملع  وسيجد املندوبون أيضاً . دكاالتسجيل يف 
www.ipu.org/conf)- الدويللكرتوين لالحتاد الربملاين إلوكذلك على املوقع ا

e/136agnd.htm)  دات حول آخر املستجتقدم جريدة يومية  ،على اهلواتب اخلليويةوتطبيق اجلمعية
 .برنامج االجتماعات وغريها من املعلومات اهلامة
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 التسجيل

 .2017مارس/ آذار  17يطلب من مجيع الوفود احرتام املوعد النهائي للتسجيل يف 

تعليمات  4مللحق امجيع الوفود استخدام نظام التسجيل اإللكرتوين لالحتاد الربملاين الدويل. ويتضمن يرجى من 
. ونوصي 2016 ديسمرب/ كانون األول 1حول كيفية استخدام النظام، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 

 النظام. إىل  لوفد للولوجامنسق ميكن اعتباره  ،بتعيني شخص واحد فقط

 على الربيد االلكرتوين التسجيل خدمةبقسم  االتصال وفودميكن لل صعوبات، حال واجهتكم يف
postbox@ipu.org . ميكن  االنرتنت، على تسجيلال الربملان على األسباب من سبب تعذر ألي إذاو

 . (60 41 919 22 41+)وفد إما عن طريق الربيد اإللكرتوين أو الفاكس الإرسال تشكيلة 

 30 اخلميس يوم من اعتبارا BICCالدويل  املؤمترات مركز يفمفتوحاً  علوماتاملو  التسجيل مكتبسيكون و 
 / نيسانأبريل 4 - / آذارمارس 31 من ومساًء  6:00 صباحاً حىت الساعة 9:00 / آذار من الساعةمارس

 إىل صباحا 8 الساعة من / نيسانأبريل 5 األربعاء يوم وكذلك مساء، 7 الساعة اىل صباحا 8 الساعة من
 مساء 6 الساعة

 إقامة الوفود يف دكا
ال، حجز الفنادق ستقباالسفر املندوبني إىل دكا، مثل خدمة بيع األمور اللوجستية املتعلقة إىل مجبالنسبة 

لعامة االستخدام املوقع الذي أنشأه برملان بنغالديش للجمعية ندعو الوفود وتأشريات دخول، وما إىل ذلك، 
 . www.ipu136bangladesh.orgوهو:  136

 إقامةصوص تضمن أيضا تفاصيل خبت وثيقة معلومات عامة،وسريسل مع الدعوة اليت يوجهها برملان بنغالدش 
 معلومات إضافية، مبا يف ذلك خيارات حلجوزات الفنادق عرب اإلنرتنت، علىكما يتم إتاحة  يف دكا.  املندوبني

قت ممكن. ونذكر يف أقرب و  الفنادقطلبات حجوزات تقدمي جيب و املوقع اإللكرتوين للربملان املضيف أيضا. 

mailto:postbox@ipu.org
http://www.ipu136bangladesh.org/
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نادق تتحملها ر الدويل واإلقامة يف الفتكاليف السففإن االحتاد الربملاين الدويل،  ممارسةالوفود أنه متشيا مع 

 مؤسساهتم.
 :بنغالديش لربملان الوطنية األمانة من بسهولة إضافية ومساعدات وميكن احلصول على معلومات

  1451 817 2 880 +هاتف  136خلية اجلمعية العامة 
  1452 817 2 880 +فاكس  بنغالديش برملان أمانة

  ،.orgipu136@ipu136bangladeshبريد الكرتوين  Sangsad Bhabanسانغساد هببان 
 Sher-e-Bangla البنغالية النجار-ي-شري

Nagar  
 ipu136bd@gmail.com بريد الكرتوين 

 
  www.ipu136bangladesh.orgموقع الكرتوين  بنغالديش ،1207-دكا

 

. (تأشرية الدخول لىع احلصول وطلبات) الوفود بإقامة املتعلقة املسائل مجيع عن املسؤول هو بنغالدش إن برملان
 .الربملان إىل مباشرة األمور هبذه املتعلقة املراسالت مجيع ترسل أن ينبغي ولذلك
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 الصلة ذات واالجتماعات 136 للجمعية العامة الزمين اجلدول

 2017 أبريل/ نيسان 5 إىل 1 من دكا،

 2017مارس/ آذار  29 ،األربعاء

 2017 / آذارمارس 30 ،اخلميس

 2017/ آذار مارس 31 ،اجلمعة

 

11:00 - 13:00  
15:00 – 18:00 

  اللجنة الفرعية للشؤون املالية*
Widy Town (األول الطابق)، للمؤمترات الدويل بنغاباندو مركز 

(BICC) 

 بدء التسجيل  18:00 - 9:00 
 للمؤمترات الدويل بنغاباندو مركز ،( ،Main Lobby الرئيس البهو

 
10:00 – 13:00 
15:00 – 18:00 

 اللجنة التنفيذية*
Widy Town(األول الطابق)، للمؤمترات الدويل بنغاباندو مركز  

 جمموعة الشراكة اجلندرية* 10:00 – 9:00 
Widy Town(األول الطابق، BICC) 

 *للربملانيني اإلنسان حقوق جلنة 13:00 – 9:30 
Green View 2،  ،البهو(األول الطابق BICC) 

 اللجنة التنفيذية* 13:00 – 10:00 
Widy Town(األول الطابق BICC). 

 *للربملانيني اإلنسان جلنة حقوق 18:00 – 14:30 
Green View 2 (األول الطابق، BICC) 

A/136/C.1 
1الملحق   
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 2017أبريل/ نيسان  1، السبت

 اللجنة التنفيذية* 18:00 – 15:00 
Widy Town(األول الطابق، BICC). 

 مكتب النساء الربملانيات* 9:15 – 8:00 
Widy Town(األول الطابق، BICC) 

 منتدى النساء الربملانيات 12:30 – 9:30 
Celebrity Hall  الطابق األول(BICC.)  

 الربملانيات النساء منتدى انطالق جمموعة 12:30 – 11:00 
Widy Town(األول الطابق، BICC) 

 *ورؤساء اللجان الدائمة اجتماع مع رؤساء اجملموعات اجليوسياسية 12:30 – 11:00 
Green View 2 (األول الطابق BICC) 

 الوفود ريةوسكرتااملستشارين اجتماع  15:00 – 14:00 
Harmony Hall  (األرضي، الطابق BICC) 

 منتدى النساء الربملانيات 18:00 – 14:00 
Celebrity Hall  الطابق األول(، BICC.) 

 االستشارية لفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، وصحة األم والوليد اجملموعة 17:30 – 14:30 
 ( *لغة إنكليزية فقط) وصحة الطفل

Green View 1 (األول الطابق BICC) 

 *للربملانيني اإلنسان جلنة حقوق 18:00 – 14:30 
Green View 2 (األول الطابق BICC) 

 جلنة شؤون الشرق األوسط* 18:00 – 15:00 
Widy Town(األول الطابق BICC) 

 حفل االفتتاح 20:30 – 19:00 
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 2017أبريل/ نيسان  2 ،األحد

 08:00 –
09:00 

 *اللجنة التوجيهية للجمعية العامة
Elegant room (األرضي، الطابق BICC) 

 08:00 –
10:00 

 لالحتاد الربملاين الدويل* الشباب منتدى الربملانيني جملس إدارة
Widy Town(األول الطابق BICC) 

 
09:00 –

10:45 
 اجمللس احلاكم

Celebrity Hall   الطابق األول(BICC.) 

 املتحدة* األمم الدائمة لشؤون مكتب اللجنة 11:00 – 9:00 
Green View 2 (األول الطابق BICC) 

 الدويل للسالم واألمن اللجنة الدائمة 12:30 – 9:00 
 يف التدخل اخلارجي منع يف اتالربملان دورحول مشروع القرار مناقشة 

 للدول ذات السيادة الشؤون الداخلية
Celebrity Hall   الطابق األول(BICC.) 

 10:00 – 
13:00 

 لالحتاد الربملاين الدويل الشباب منتدى الربملانيني
Carnival Hall (األرضي، الطابق BICC) 

العامني  مجعية األمناء
 الوطنية للربملانات

10:00 – 
13:30 

 الوطنية العامني للربملانات مجعية األمناءاجتماع 
Harmony Hall  (األرضي، الطابق BICC) 

 

11:00 – 
13:00 

بدء املناقشة العامة بشأن معاجلة عدم املساواة: حتقيق  اجلمعية العامة:
 يف الكرامة والرفاه للجميع

Hall of Fame  (األرضي، الطابق BICC) 

 11:30 – 
13:00 

 قربص حول احلوار مسّهلي جمموعة
Green View 1 (األول الطابق BICC) 
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 اإلنساين الدويل القانون احرتام تعزيز جلنة 13:00 – 11:30 

Widy Town(األول الطابق BICC) 

 
 مناقشة عامة اجلمعية العامة: 17:00 – 14:30

Hall of Fame  (األرضي، الطابق BICC) 
العامني  مجعية األمناء

 الوطنية للربملانات
 الوطنية العامني للربملانات مجعية األمناءاجتماع  17:30 – 14:30

Harmony Hall  (األرضي، الطابق BICC) 

 اللجنة الدائمة للسالم واألمن الدويل 17:30 – 14:30 
صياغة يف اجللسة العامة للقرار بشأن دور الربملانات يف منع التدخل 

 اخلارجي يف الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة
Celebrity Hall   الطابق األول(BICC.) 

 * للربملانيني اإلنسان حقوق جلنة 18:00 – 14:30 
Green View 2 (األول الطابق BICC) 

 

 والتجارة والتمويل املستدامة للتنمية الدائمة اللجنة 18:30 – 14:30
 شجيعت بشأن قرار مشروع على عامة جلسة يف صياغةمناقشة وبداية 

 سيما وال ،SDGs أهداف التنمية املستدامة علىاملعزز  الدويل التعاون
 للتنمية حمركا بوصفها للمرأة املايل اإلشراك بشأن

Carnival Hall (األرضي، الطابق BICC) 

 
 قرار حول البند الطارئ: اجلمعية العامة 18:30 – 17:00

Hall of Fame  (األرضي، الطابق BICC) 
 2017 ،أبريل/ نيسان 3 ،األثنني

 

9:00 – 13:00 
9:00 – 10:30 

10:30–13:00 

 اجلمعية العامة
 .نقاش حول البند الطارئ -
 استمرار النقاش العام. -

Hall of Fame (األرضي، الطابق BICC) 
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 الدويل للسالم واألمن اللجنة الدائمة 09:00-13:00 
 يف ملاناتالرب  دور بشأن لقرارا صياغة منيف اجللسة العامة  االنتهاء

 ادةالسي ذات للدول الداخلية الشؤون يف اخلارجي التدخل منع
Celebrity Hall   الطابق األول(BICC.) 

 اإلنسان وحقوق للدميقراطية الدائمة اللجنة 09:30-12:30 
عن  137 اجلمعية العامة الـــ ليتم تبنيه يف القرار مشروع مناقشة 

 العاملي لإلعالن 20الـــــ الذكرى: التشارك يف خرباتنا املتنوعة
 للدميقراطية

Carnival Hall (األرضي، الطابق BICC) 

 *للربملانيني اإلنسان حقوق جلنة 13:00–09:30 
Green View 2 (األول الطابق BICC) 

 مجعية األمناء
 العامني للربملانات

 الوطنية

 العامني للربملانات مجعية األمناءاجتماع  12:30–10:00
Harmony Hall  (األرضي، الطابق BICC 

 مجعية األمناء
 للربملاناتالعامني 

 الوطنية

 العامني للربملانات مجعية األمناءاجتماع  7:30 –14:30
Harmony Hall  (األرضي، الطابق BICC 

 

 والتجارة والتمويل املستدامة للتنمية الدائمة اللجنة 18:30–14:30
 املعزز دويلال التعاون تشجيع حول للقرار العامة اجللسة يف صياغة

 اإلشراك بشأن سيما وال ،SDGs أهداف التنمية املستدامة على
 للتنمية حمركا بوصفها للمرأة املايل

Carnival Hall (األرضي، الطابق BICC) 
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 2017أبريل/ نيسان  4، الثالثاء

 

 

 
14:30 – 18:30 

 
 استمرار النقاش العام: اجلمعية العامة

Hall of Fame (األرضي، الطابق BICC) 

 *رئاالط البندحمتملة حول  صياغة جلنة 18:30 – 14:30 
Widy Town(األول الطابق BICC) 

 * الدويل واألمن للسالم الدائمة اللجنة مكتب 16:30 – 14:30 
Green View 2 (األول الطابق BICC) 

 * جلنة عن قضايا الشرق األوسط 18:30 – 17:00 
Green View 2 (األول الطابق BICC) 

 جمموعة الشراكة اجلندرية* 10:00 - 09:00 
Widy Town(األول الطابق BICC) 

 * والتجارة والتمويل املستدامة للتنمية الدائمة اللجنة مكتب 11:00 - 09:00 
Green View 2 (األول الطابق BICC) 

 اللجنة الدائمة لشؤون األمم املتحدة 13:00 – 09:00 
 SDGsاملتابعة الربملانية ألهداف التنمية املستدامة  حول نقاش -

 املستوى الرفيع املتحدة األمم ملنتدى 2017 للدورة استعداداً 
 و املستدامة، التنمية عن( HLPF) السياسي

: 2017 املتحدة ألممل HLPFلــ  الرئيسي املوضوع حول نقاش -
 متغري عامل يف الرخاء وتعزيز الفقر على القضاء

Celebrity Hall   الطابق األول(BICC.) 
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 اللجنة الدائمة للدميقراطية وحقوق االنسان 12:30 – 9:30 
 صحة زتعزي يف الربملانيني دور: للمراهقني اآلن العمل حول نقاش

 والرفاه املراهقني
Carnival Hall (األرضي، الطابق BICC) 

 اللجنة التنفيذية* 12:30–10:00 
Carnival Hall (األرضي، الطابق BICC) 

العامني  مجعية األمناء
 الوطنية للربملانات

 الوطنية العامني للربملانات اجتماع مجعية األمناء 2:30 –10:00
Harmony Hall  (األرضي، الطابق BICC) 

 الرقمي العصر يف الربملانات حول تفاعلي نقاش 6:00 –14:00 
Carnival Hall (األرضي، الطابق BICC) 

 والتجارة والتمويل املستدامة للتنمية الدائمة اللجنة 6:00 –14:30 
أهداف  ىعلاملعزز  الدويل التعاون تشجيع بشأن قرار مشروع اعتماد

 للمرأة املايل اإلشراك بشأن سيما وال ،SDGs التنمية املستدامة
 للتنمية حمركا بوصفها

Celebrity Hall   الطابق األول(BICC.) 
العامني  مجعية األمناء

 الوطنية للربملانات
 العامني للربملانات مجعية األمناءاجتماع  17:30–14:30

Harmony Hall  (األرضي، الطابق BICC 

 * للربملانيني اإلنسان حقوق جلنة 18:00–14:30 
Green View 2 (األول الطابق BICC) 

 

 عامةال معيةاجل 8:30 –14:30
 و الطوارئ، حاالت يف البند هذا بشأن قرار اعتماد -
 العامة املناقشة اختتام -

Hall of Fame  (األرضي، الطابق BICC) 
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 2017 ،أبريل/ نيسان 5، األربعاء

 
 
 
 

 الدويل واألمن للسالم الدائمة اللجنة 18:30 - 16:30 
 يف ياخلارج التدخل منع يف الربملانات دور بشأن قرار مشروع اعتماد
 السيادة ذات للدول الداخلية الشؤون

Celebrity Hall   الطابق األول(BICC.) 

 * الربملانيات للنساء مكتب 18:30 – 16:30 
Widy Town(األول الطابق BICC) 

 

 اجمللس احلاكم 13:00 – 9:30
 و لنواب،ل اإلنسان حقوق بشأن قرارات -
 املتخصصة االجتماعات تقارير -

Hall of Fame  (األرضي، الطابق BICC) 

 مناقشة عامة 12:30 -9:30 
Carnival Hall (األرضي، الطابق BICC) 

 *مكتب اللجنة الدائمة للدميقراطية وحقوق اإلنسان 15:30 –14:00 
Green View 2 (األول الطابق BICC) 

 
 اجمللس احلاكم –14:30

 (BICC األرضي، الطابق)  Hall of Fameقاعة 
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 دليل الرموز:
   
 اجلمعية العامة

 أو اجمللس احلاكم

 مناقشات اللجان

 املناقشات العامةأو 

مبا  األخرىالعامة فعاليات اجلمعية 
 فيها اجللسات املغلقة

 ة مغلقةساجلل*

 
 
 

 
 

بعد انتهاء اجمللس 
 احلاكم

 اجلمعية العامة
 اعتماد القرارات -
 تقارير اللجان الدائمة -
 وثيقة نتائج املناقشات العامة -
 اختتام اجللسة -

 (BICC األرضي، الطابق)  Hall of Fameقاعة 
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 ستمارة تسجيل أولية للمتحدثنيا

 مناقشة عامة حول موضوع
 عدم املساواة: حتقيق يف الكرامة والرفاه للجميع معاجلة

 )البند الثالث على جدول األعمال(
 الربملان أو 

 ..........................................................................املنظمة
يرجى وضع دائرة حول عنوان  

 واحد فقط 
س ئاملرت هل املوظف/املوظفة  االسم األول اسم العائلة

 )رئيس( الربملان
1 MR./ MS.   نعم/ال 

2* MR./ MS.   نعم/ال 
 .فقطاملتحدث الثاين ينطبق على الربملانات األعضاء أو األعضاء املنتسبني يف االحتاد الربملاين الدويل  *

 
 ....................  :التوقيع ............................................  :التاريخ

من  الدويل الربملاين لالحتاد العامة لألمانة 2017/ آذار مارس 24 أقصاه موعد يف( جنيف بتوقيت) 06:00 الساعة قبل وإعادته النموذج هذا ملء يرجى
fax number: + 41 22 919 41 60  أو E-mail: postbox@ipu.org:خالل الربيد االلكرتوين أو الفاكس كما يلي

 

A/136/C.1 
2ملحق   
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 األصواتتوزيع جدول مؤقت يظهر 

 136يف اجلمعية العامة 
 القانون األساسي(من  15.2)وفقاً للمادة 

األصوات  األعضاء
 مبوجب )أ(

 عدد السكان
 باملاليني

األصوات 
 مبوجب )ب(

إمجايل عدد 
 األصوات

 14 4 24.1 10 أفغانستان 1
 11 1 3.0 10 البانيا 2
 15 5 33.2 10 اجلزائر 3
 10 0 0.08 10 أندورا 4
 14 4 25.7 10 انغوال 5
 16 6 41.0 10 األرجنتني 6
 11 1 3.4 10 أرمينيا 7
 14 4 21.0 10 اسرتاليا 8
 12 2 8.4 10 النمسا 9

 12 2 9.5 10 أذربيجان 10
 11 1 1.2 10 البحرين 11
 20 10 153.0 10 بنغالدش 12
 13 3 10.2 10 روسيا البيضاء 13
 13 3 11.2 10 بلجيكا 14
 12 2 7.6 10 بينني 15
 10 0 0.7 10 بوتان 16
 12 2 6.7 10 متعددة القوميات(بوليفيا )دولة  17
 11 1 4.3 10 البوسنة واهلرسك 18

A/136/C.1 
 3 امللحق
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األصوات  األعضاء
 مبوجب )أ(

 عدد السكان
 باملاليني

األصوات 
 مبوجب )ب(

إمجايل عدد 
 األصوات

 11 1 1.3 10 بوتسوانا 19
 22 12 204.4 10 الربازيل 20
 12 2 8.5 10 بلغاريا 21
 13 3 10.4 10 بوركينا فاسو 22
 13 3 10.1 10 بروندي 23
 13 3 10.7 10 كمبوديا 24
 13 3 12.9 10 الكامريون 25
 15 5 30.8 10 كندا 26
 10 0 0.3 10 الرأس األخضر 27
 13 3 11.3 10 تشاد 28
 13 3 15.1 10 تشيلي 29
 23 13 1200.0 10 الصني 30
 14 4 29.5 10 كولومبيا 31
 10 0 0،7 10 جزر القمر 32
 11 1 1.9 10 الكونغو 33
 11 1 3.3 10 كوستا ريكا 34
 13 3 15.5 10 ساحل العاج 35
 11 1 4.8 10 كرواتيا 36
 13 3 10.2 10 كوبا 37
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األصوات  األعضاء

 مبوجب )أ(
 عدد السكان

 باملاليني
األصوات 

 مبوجب )ب(
إمجايل عدد 

 األصوات
 10 0 0.7 10 قربص 38
 13 3 10.5 10 مجهورية التشيك 39
 14 4 20.9 10 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 40
 17 7 56.8 10 مجهورية الكونغو الدميقراطية 41
 12 2 5.2 10 الدمنارك 42
 10 0 0.79 10 جيبويت 43
 12 2 9.0 10 الدومينكانمجهورية  44
 13 3 14.0 10 اإلكوادور 45
 19 9 85.7 10 مصر 46
 12 2 5.3 10 السلفادور 47
 11 1 1.0 10 غينيا االستوائية 48
 11 1 1.5 10 ستونياأ 49
 19 9 87.9 10 ثيوبياأ 50
 10 0 0.10 10 واليات ميكرونيزيا املتحدة 51
 10 0 0.80 10 فيجي 52
 12 2 5.4 10 فنلندا 53
 18 8 65.8 10 فرنسا 54
 11 1 1.0 10 الغابون 55
 11 1 1.5 10 غامبيا 56
 11 1 4.7 10 جورجيا 57
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2017 
األصوات  األعضاء

 مبوجب )أ(
 عدد السكان

 باملاليني
األصوات 

 مبوجب )ب(
إمجايل عدد 

 األصوات
 19 9 81.3 10 ملانياأ 58
 14 4 25.0 10 غانا 59
 13 3 10.2 10 اليونان 60
 12 2 8.2 10 غواتيماال 61
 13 3 10.6 10 غينيا 62
 11 1 1.5 10 غينيا بيساو 63
 10 0 0.76 10 غيانا 64
 13 3 10.2 10 يتيهاي 65
 12 2 8.1 10 هندوراس 66
 13 3 10.4 10 هنغاريا 67
 10 0 0.31 10 يسلنداإ 68
 23 13 1،000.3 10 اهلند 69
 22 12 206.0 10 ندونيسياإ 70
 18 8 60.5 10 إيران )اجلمهورية اإلسالمية( 71
 14 4 26.7 10 العراق 72
 11 1 4.5 10 يرلنداإ 73
74  10 6.7 2 12 
 17 7 57.0 10 إيطاليا 75
 20 10 123.6 10 اليابان 76
 12 2 5.5 10 األردن 77
 13 3 17.0 10 كازاخستان 78
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2017 
األصوات  األعضاء

 مبوجب )أ(
 عدد السكان

 باملاليني
األصوات 

 مبوجب )ب(
إمجايل عدد 

 األصوات
 15 5 38.6 10 كينيا 79
 11 1 2.2 10 الكويت 80
 12 2 5.5 10 قريغيزستان 81
 12 2 5.6 10 مجهورية الو الشعبية الدميقراطية 82
 11 1 2.7 10 التفيا 83
 11 1 2.4 10 لبنان 84
 11 1 2.1 10 ليسوتو 85
 11 1 3.9 10 ليبيا 86
 10 0 0.03 10 ليختنشتاين 87
 11 1 3.9 10 ليتوانيا 88
 10 0 0.4 10 لوكسمبورغ 89
 14 4 20.6 10 مدغشقر 90
 13 3 13.9 10 ماالوي 91
 14 4 22.7 10 ماليزيا 92
 10 0 0.35 10 لديفام 93
 13 3 16.4 10 مايل 94
 10 0 0.3 10 مالطا 95
 11 1 3.1 10 موريتانيا 96
 11 1 1.02 10 موريشيوس 97
 20 10 104.0 10 املكسيك 98
 10 0 0.03 10 موناكو 99
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2017 
األصوات  األعضاء

 مبوجب )أ(
 عدد السكان

 باملاليني
األصوات 

 مبوجب )ب(
إمجايل عدد 

 األصوات
 11 1 2.9 10 منغوليا 100
 10 0 0.62 10 اجلبل األسود 101
 15 5 31.5 10 املغرب 102
 13 3 12.1 10 موزامبيق 103
 18 8 60.3 10 نمارمي 104
 11 1 1.5 10 ناميبيا 105
 14 4 26.4 10 نيبال 106
 13 3 15.3 10 هولندا 107
 11 1 4.4 10 نيوزيلندا 108
 12 2 5.1 10 نيكاراغوا 109
 13 3 16.5 10 النيجر 110
 20 10 140.4 10 نيجرييا 111
 12 2 5.0 10 النروج 112
 11 1 2.5 10 ُعمان 113
 21 11 160.9 10 باكستان 114
 10 0 0.02 10 باالو 115
 11 1 3.9 10 فلسطني 116
 11 1 1.7 10 بنما 117
 11 1 3.0 10 بابوا غينيا اجلديدة 118
 12 2 5.7 10 باراغواي 119
 14 4 23.0 10 البريو 120
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2017 
األصوات  األعضاء

 مبوجب )أ(
 عدد السكان

 باملاليني
األصوات 

 مبوجب )ب(
إمجايل عدد 

 األصوات
 18 8 62.1 10 الفليبني 121
 15 5 38.5 10 بولندا 122
 13 3 10.3 10 الربتغال 123
 10 0 0.88 10 قطر 124
 17 7 50.8 10 مجهورية كوريا 125
 11 1 4.3 10 مجهورية مولدافيا 126
 14 4 23.0 10 رومانيا 127
 20 10 148.8 10 روسيا االحتادية 128
 12 2 6.2 10 رواندا 129
 10 0 0.17 10 ساموا 130
 10 0 0.02 10 سان مارينو 131
 10 0 0.16 10 سان تومي وبرينسييب 132
 14 4 27.1 10 اململكة العربية السعودية 133
 12 2 7.0 10 السينغال 134
 12 2 9.7 10 صربيا 135
 10 0 0.08 10 سيشيل 136
 11 1 4.9 10 سرياليون 137
 12 2 5.08 10 سنغافورة 138
 12 2 5.2 10 سلوفاكيا 139
 11 1 1.9 10 سلوفينيا 140
 13 3 10.4 10 الصومال 141
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2017 
األصوات  األعضاء

 مبوجب )أ(
 عدد السكان

 باملاليني
األصوات 

 مبوجب )ب(
إمجايل عدد 

 األصوات
 17 7 51.7 10 جنوب افريقيا 142
 15 5 39.4 10 سبانياإ 143
 13 3 10.0 10 جنوب السودان 144
 13 3 17.0 10 سرييالنكا 145
 15 5 33.4 10 السودان 146
 10 0 0.4 10 سورينام 147
 11 1 1.1 10 سوازيالند 148
 12 2 8.7 10 السويد 149
 12 2 6.7 10 سويسرا 150
 13 3 12.5 10 اجلمهورية العربية السورية 151
 12 2 5.1 10 طاجيكستان 152
 18 8 60.1 10 تايالند 153
 11 1 2.3 10 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 154
 10 0 0.92 10 ليشيت-تيمور 155
 12 2 5.4 10 توغو 156
 10 0 0.10 10 تونغا 157
 11 1 1.22 10 ترينيداد وتوباغو 158
 13 3 10.2 10 تونس 159
 18 8 76.6 10 تركيا 160
 13 3 17.0 10 وغانداأ 161
 17 7 50.1 10 أوكرانيا 162
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2017 
 

األصوات  األعضاء
 مبوجب )أ(

 عدد السكان
 باملاليني

األصوات 
 مبوجب )ب(

إمجايل عدد 
 األصوات

 11 1 2.5 10 مارات العربية املتحدةإلا 163
 18 8 60.2 10 اململكة املتحدة 164
 15 5 34.4 10 مجهورية تنزانيا املتحدة 165
 11 1 3.2 10 ورغوايألا 166
 15 5 30.0 10 فنزويال )اجلمهورية البوليفارية( 167
 19 9 90.3 10 فيتنام 168
 13 3 10.5 10 اليمن 169
 13 3 10.9 10 زامبيا 170
 13 3 10.4 10 زميبابوي 171
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2017 
 

 

 

 على االنرتنت يف االحتاد الربملاين الدويلاملباشر  التسجيل بشأن توضيحيةمذكرة 

 موقع خالل من يلالدو  الربملاين الحتادالعامة ل ألمانةل اإلنرتنت عرباملباشر  التسجيل نظام إىل الوصول ميكن
 .التسجيل زر على النقر طريق عن ببساطة وذلك ،136 العامة اجلمعية صفحة على الدويل، الربملاين االحتاد

وبعد  ،2017 / آذارمارس 15حىت  ،2016 / كانون األولديسمرب 1 مناعتباراً  نظام التسجيل سيفتحو 
 يف االحتاد الربملاين الدويل: عرب مكتب التسجيل التسجيل يتعني على املندوبني ذلك

registration@ipu.org. 

 لنظام وحيدال املستخدم يكونحبيث  ،ًا واحدًا للوفدمنسق املشاركني مجيعيعني  أن املستحسن من :هام
 .مرور كلمةخيتار  و  اإلنرتنت عرب التسجيل

 :يلي كما  التسجيل عمليةوتتم 

اشرتك إلنشاء حساب وأدخل التفاصيل املطلوبة يف هذه الصفحة. إذا قمت بالتسجيل بنجاح للجمعية  .1
 ا.ك تبقى سارية املفعول وميكن استخدامهاألخرية، فإن معلومات التعريف اخلاصة ب

وين الرمسي اخلاص الربيد اإللكرت  فتحت أمانة االحتاد الربملاين الدويل حساباً نيابًة عنك باستخدام عنوان إذا
ملزيد من    registration@ipu.orgالربملاين الدويل على العنوان بربملانك، فاتصل باالحتاد

 ات.املعلوم
 دخول باستخدام اسم املستخدم وكلمة املرور.الفور إنشاء احلساب بنجاح، قم بتسجيل  .2
 .136اضغط على "التسجيل هلذا احلدث" للتسجيل يف اجلمعية العامة  .3
أن تشمل نفسك إذا كنت  بصفتك منسق الوفد، ال تنس   اضغط على "ابدأ التسجيل" لتسجيل وفدك. .4

 ختطط حلضور احلدث.
  :يرجى التأكد من .5

A/136/C.1 
  4امللحق 

 

mailto:registration@ipu.org
mailto:registration@ipu.org
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2017 
  مدرجة يف: "لقب أو  الدويل هيئات وجلان االحتاد الربملاينمجيع املعلومات املتعلقة بالعضوية يف أّن

 "Title or function within the IPU" . "الربملاين الدويل منصب ضمن االحتاد
  مدرجة يف: " لقب/منصب يف الربملان/املنظمة الوطينبربملانك التفاصيل املتعلقة أّن. "

"Title/function in Parliament/Organization" 
  العواصم مجيع ال تستخدمأنك. 
  جلان "+" إلضافة عالمةعلى اضغط " “+” sign to add committees"   عندما يكون(

 (.ةهناك أكثر من واحد
، وبعد ذلك عليك االتصال باالحتاد 2017مارس/ آذار  15ميكنك إجراء تغيريات على بياناتك حىت  .6

 registration@ipu.org الربملاين الدويل مباشرة على العنوان:

النظام  لوسيدرس خالهلا مسؤو  حيث ،validation phase مرحلة حتققعملية التسجيل  تشمل
الف ذلك، وخبيد. للتأكإليك فور التحقق من صحة التسجيل، سيتم إرسال بريد إلكرتوين . طلبك للتسجيل

 سيتصل بك أحد اإلداريني لدينا ألي إجراء يتطلب املتابعة.

 ايل آنسالتسجيل، يرجى إرساهلا إىل موظفة خدمات املؤمترات السيدة عملية أسئلة حول  ةلديك أي تكان  إذا
 ، مع نسخ إىل عناوين الربيد sas@ipu.org الربيد االلكرتوين على Anne Sader-Sallyسادر

. registration@ipu.org أو postbox@ipu.org: اإللكرتوين العامة لالحتاد الربملاين الدويل

mailto:registration@ipu.org
mailto:sas@ipu.org
mailto:postbox@ipu.org
mailto:registration@ipu.org
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 C-I/136/A.1   اللجنة الدائمة للسلم واألمن الدوليني
 2016ديسمرب/ كانون األول  1

 مشروع جدول األعمال

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

 (.2016األول ، يف جنيف )اكتوبر/ تشرين 135
 انتخاب أعضاء مكتب اللجنة الدائمة .3

ستقوم اللجنة مبلء الشواغر املوجودة يف املكتب على أساس املقرتحات الواردة من اجملموعات 
 اجليوسياسية.

 .إحاطة من رئيس اللجنة .4
سيقوم الرئيس بتسليط الضوء على بعض أحدث التطورات واملبادرات يف جمال السالم واألمن 

 ة.وسوف يشري إىل األنشطة اليت جتري خالل اجلمعي ،الدويل منذ االجتماع األخري للجنة الدائمة
 :دور الربملان يف منع التدخل اخلارجي يف الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة  .5

 .)أ( عرض مشروع القرار واملذكرة التفسريية املعدة من قبل املقررين
 )ب( النقاش
 .واعتماد مشروع القرار يف اجللسة العامة)ج( صياغة 

 .136)د( تعيني مقرر إىل اجلمعية العامة 
 .التحضري للجمعيات املستقبلية .6

 .)أ( مقرتحات ستنظر فيها اللجنة حول بند معني الختاذ قرار الحق
 .نين)ب( مقرتحات الختيار مقررين اث

 .لجنةال)ج( مقرتحات لبنود أخرى على جدول أعمال 
 ما يستجد من أعمال. .7
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 C-II/136/A.1   اللجنة الدائمة للتنمية املستدامة والتمويل والتجارة
 2016ديسمرب/ كانون األول  1

 

 مشروع جدول األعمال

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

 .(2016)اكتوبر/ تشرين األول يف جنيف 
  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 بوصفها حمركا  اإلشراك املايل للمرأة 

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

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

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

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

 ما يستجد من أعمال. .6
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 C-III/136/A.1   اللجنة الدائمة للدميقراطية وحقوق االنسان

 2016ديسمرب/ كانون األول  1
 األعمالمشروع جدول 

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

 .(2016جنيف )اكتوبر/ تشرين األول 
 20الذكرى الـ :التشارك يف خرباتنا املختلفة: مناقشة حتضريية على القرار القادم للجنة الدائمة .3

 .لإلعالن العاملي للدميقراطية
يف  137ستساعد املناقشة التحضريية املقررين يف صياغة القرار، واليت سيتم مناقشتها يف اجلمعية 

 م. والقرار سيمنح أعضاء االحتاد الربملاين الدويل الفرصة لتجديد التزامه2017أكتوبر/ تشرين األول 
مل األسئلة ميكن أن تشبالسالم يف العامل على أساس الدميقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون. و 

 لنظر فيها:االيت سيتم 
  التغيري  -واألحزاب السياسية واالنتخابات  ،الربملان –كيف ميكن للمؤسسات الدميقراطية

 ؟2030من اآلن وحىت عام 
 عداد الناس يف اجملتمع الذين يؤمنون بعمليات كيف ميكن للربملانات العمل على زيادة أ

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

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

ايد بأمهية اعرتاف متز إىل لقد أدت التطورات يف جمال الصحة العاملية وأهداف التنمية املستدامة 
. سيتناول النقاش دراسة املمارسات اجليدة والتحديات رفاههمالرتكيز على صحة املراهقني و 

 املراهقني على حقهم يف الصحة. حصوللضمان 
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إن املراهقة هي مرحلة حرجة للوفاء بالقدرات البدنية واملعرفية والعاطفية واالجتماعية واالقتصادية: 
إذ تعترب هذه العناصر أسس صحة ورفاه األفراد البالغني واجملتمع ككل. وغالبا ما ينظر للمراهقني 

ع وم أي جمتمع. يفى أهنم اجملموعة األفضل صحة عاما( عل 19-10)الذين ترتاوح أعمارهم بني 
ذلك، تشري تقديرات منظمة الصحة العاملية أنه يف كل عام، ما يقرب من مليون مراهق ميوتون من 

عشرات املاليني يعانون من إصابات، ومئات املاليني طّوروا  وأنّ  ،أمراض ميكن الوقاية منها
ثار غري اآلصرية وطويلة األجل باإلضافة إىل سلوكيات ضارة؛ وهلذه القضايا عواقب صحية ق

 الصحية.
 ما يستجد من أعمال .5
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 C-IV/136/A.1   اللجنة الدائمة لشؤون األمم املتحدة
 2016ديسمرب/ كانون األول  1

 

 مشروع جدول أعمال

 جدول األعمال إقرار .1
يف  ،135 الربملاين الدويل االحتاداللجنة اليت عقدت خالل مجعية  ةاملوافقة على حمضر جلس .2

 .(2016اكتوبر/ تشرين األول ) جنيف
 من منتدى 2017 للدورة استعدادا  ( SDGs) املستدامة التنمية هدافاملتابعة الربملانية أل .3

 .املستدامة للتنمية( HLPF) السياسي املستوى رفيع املتحدة األمم
 لـ الطوعية الوطنية املراجعات يف الربملانات دور HLPF.  
 الذايت للتقييم الربملاين الدويل االحتاد أدوات جمموعة. 
 سسةؤ م على الربملانية االقرتاحات SDGs.  
 لدعم أهداف التنمية املستدامة أخرى برملانية مبادرات SDGs (والفرص التحديات) 

 يف الرخاء وتعزيز الفقر على القضاء :HLPF 2017لـ الرئيسي وضوعامل حول نقاش حلقة .4
 .متغري عامل

 البلدان من كل  يف للفقر الرئيسية الدوافع بعضعلى  واسع نطاق على النقاش هذا عكسنيس
 .والنامية املتقدمة
 حنو على الفقر ةملكافح املتاحة واألدوات السياسات هي ما: فيها النظر يتعني اليت األسئلة وتشمل

 ّناعه لصإبالغالذي جيب  الرخاء مفهوم ما ؟مستدامة أجندة مع تنسجم اليت الطرقب فعال
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نسان أن إلطار حقوق اإل ميكن وكيف االقتصاد؟ على اجلديدة التقنيات تأثري هو ما السياسات؟

 الوطنية اجلهود هيللتس العاملية واملالية االقتصاديةاحلوكمة  إصالح ينبغي كيف  ؟يوجه صّناع القرار
 الفقر؟ من للحد

 الدويل الربملاين االحتاد منوسيكون بدء النقاش بناء على بالغ علين 
(http://www.ipu.org/conf-e/128/quito-comm.htm .)توفري وسيتم 

 .االجتماع إىل أقرب إضافيةموارد أساسية 
 .ما يستجد من أعمال .5
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 A/136/8-P.1 اجلمعية العامة
CL/200/14-P.1 

 2016ديسمرب/ كانون األول  1
  8البند 

 اجمللس احلاكم
 14البند 

 الدويل الربملاين لالحتاد والقواعد األساسي النظام على تعديالت
 

 درست ،(2016 / تشرين األولأكتوبر جنيف،) 135 الـ الدويل الربملاين الحتادالعامة ل معيةاجل خالل
ومبوجبه أرسلت . الدويل الربملاين الحتادا وقواعد األساسي النظام على التعديالت من عددا التنفيذية اللجنة

 التوصية مع ،إىل اجلعمية العامة لالحتاد الربملاين الدويل واجمللس احلاكم التنفيذية اللجنةالتعديالت التالية من 
 .دكا يف 136 الدويل الربملاين الحتادالعامة ل معيةاجل يف رمسياً  باعتمادها

 

 ثالثة بلقجيب إرسال أي مقرتح للتعديل مكتوبًا  ،قواعد االحتاد الربملاين الدويلو  األساسي للنظام ووفقا
. الدويل اينالربمل االحتاد يف األعضاء الدول إىل ويتم إرساهلا ،العامة اجلمعية اجتماع من األقل على أشهر

 قبل الدويل لربملاينا لالحتاد العامة ألمانةمكتوبًة إىل ا األساسي النظام على فرعية تعديالت أي تقدمي جيبو 
العامة  جلمعيةا قواعدعلى  الفرعية التعديالت ترسلو . العامة اجلمعية اجتماع من األقل على أسابيع ستة

وتقوم  .اجمللس احلاكمو  العامة اجلمعية اجتماع من األقل على شهر قبل األعضاء جلميع الدائمة واللجان
ما يعتمد اجمللس ك  الدويل؛ الربملاين الحتادوقواعد ا األساسي النظام على تعديالتالعامة باعتماد الاجلمعية 

 .األخرى الفرعية واهليئات الدائمة اللجاناحلاكم التعديالت على قواعد 
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 النظام األساسي
 عضوا 15و ،الدويل الربملاين االحتاد رئيس من التنفيذية اللجنة تتكون أن جيب 25.1 25.1 املادة

 إدارة جملس سورئي الربملانيات لنساءا كتبم ئيسور  املختلفة، الربملانات إىل ينتمون
 .الدويل الربملاين لالحتاد الشباب الربملانيني منتدى

 

 :التعليق

 الربملاين الحتاداحلاكمة لات اهليئ وقرار الدويل الربملاين لالحتاد الشباب الربملانيني ملنتدى املتنامي الدور ضوء يف
 منتدى إدارة لسجم رئيسينضم  أن املستحسن فمن املنظمة، أعمال يف الشباب منظور تعميم زيادةحنو  الدويل

 .منصبه حبكمكعضو   التنفيذية اللجنة إىل الدويل الربملاين حتادالربملانيني لال الشباب

 

 النظام األساسي
خب الربملاين الدويل حبكم منصبه رئيساً للجنة التنفيذية. ينت. يكون رئيس االحتاد 2 25.2 املادة

 أعضاء من األقل على عضواً  عشر اثين منهم اجمللس احلاكم مخسة عشر عضوا؛
 وجيب أن يكون ثالثة من ،واليتهم طوال مّدة فيه عضويتهم تستمر احلاكم، اجمللس

 يف 30 نع تقل ال بنسبة جنس كل  متثيل ويكون .النساء من املنتخبني األعضاء
 .املنتخبني األعضاء من املائة

 

 :التعليق

 املساواة حتقيق وحن الدويل الربملاين االحتاد محلة مع تتماشى التنفيذية اللجنة جعل إىل التعديل هذا يهدف
خصصة اللجان املتو  الدائمة اللجان مكاتب مثل األخرى اهليئات يف احلالية املمارسة مع وكذلك ،اجلندرية
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 حالياً  يوسياسية،اجل اجملموعات رؤساء مع بالتعاون ،اجلندرية الشراكة جمموعةوتقوم . الدويل الربملاين الحتادل

 .هذه املادة لتنفيذ طرائق على األخرية اللمسات بوضع
 

 قواعد اجلمعية العامة
الدورة نعقد وت. أيام أربعة ملدة تستمر ما وعادة السنة، يف مرتنيالعامة  اجلمعية جتتمع. 1 4القاعدة 

 لربملاينا لالحتاداحلاكمة  اهليئات تقرر مل ما جنيف، يف دورة واحدة على األقل الثانية
 .ذلك خالف الدويل

 أمكن إن انعقادهامن  سنةعامة قبل  مجعية كل  وتاريخ مكانحيدد اجمللس احلاكم . 2
 عقد جيوز (.6 القاعدة ،العامة اجلمعيةقواعد  ،(ب) 21 املادةراجع النظام األساسي )

 الدويل، ملاينالرب  مجيع أعضاء االحتاد املضيف فقط إذا مت منح البلد يف اجلمعية العامة
 قبل من مشاركةلل املطلوبة ومجيع ممثليهم التأشريات املنتسبني واملراقبني واألعضاء

 يف اءاألعض الدول مجيع إىلوترسل الدعوة لعقد اجلمعية العامة  .املضيف البلد حكومة
 .الدورة افتتاح من األقل على أشهر أربعة قبل الدويل الربملاين االحتاد

 

 :التعليق

 اجلمعية أن توقعلل ببس هناك ليسف ماثلة،تمنتائجهما و  الشكل نفس امهل باعتبار أن مجعيتني يف السنة
 السنة الدورتني يف من واحدة أن هو ،املوازنة ألغراض مهم، هو ما) جنيف يف تعقد أن جيب العام من الثانية

إىل  أيضا التعديل ويهدف(. ضافيةاإل تكاليفال تغطيةعلى  املضيف يوافق الربملان مل ما جنيف، يف عقدتس
 .للجمعية الرمسية القواعد يف عليها املتفق الدويل الربملاين االحتاد يف التأشريات سياسة توضيح
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 قواعد اجلمعية العامة

 11.2 القاعدة
 (أ)

، والذي ةاألخري  اآلونة يف متهام دولياً  مبوقف طارئ بند إدراج جيب أن يرتبط طلب( أ)
  والذي ،الدويل اجملتمع قبل عاجلة من إجراءات اختاذ أنه يتطلب بشكل ضروري يبدو
 ولقبول. برملانية ةاستجاب وتعبئة رأيه عن التعبري الدويل الربملاين لالحتاد املناسب من كان
 .التصويت يف املشاركة األصوات ثلثي على حيصل ينبغي أن الطلب هذا مثل

 

 :التعليق

 سابقاً  دتنيموجو  فئتني دمج مت الدويل، الربملاين عمل االحتاد يف أساليب 2003 إلصالحات عام كنتيجة
" إضايف"ود بن) سريع تصويت خالل العامة من مبوجب قرار اختذته اجلمعية جدول األعمال اإلضافية بنود من

 املصطلح ذاهل واضح تعريف وجود عدم عن نتج وقد". طارئ"ولكنه فقد معىن  فئة واحدة، يف"( و"إضايف طارئ
 اللجنة رتقر  السبب وهلذا. ومتناقضة غامضة حاالت األحيان بعض يف احلالية والقواعد األساسي النظام يف

 .الوضع تصحيح التنفيذية

 قواعد اجلمعية العامة
 القاعدة
15.1  

 وزجي العامة، املناقشة هذه وخالل. عام موضوع حول عامة مناقشة بإجراء اجلمعية تبدأ .1
 جيب أنو . العامل يف واالجتماعي واالقتصادي السياسي الوضع تناول أيضا لألعضاء

 ملا قاوف ،وثيقة ختامية قرار مشروع أو اقرتاح اعتماد إىل النقاش ال يؤدي هذا قدو
 لالحتاد يذيةالتنف اللجنة املوافقة عليه من قبلومتت  .التوجيهية اللجنة تقرره

 .الدويل الربملاين
 

 :التعليق

 تقرتحو  .آلراءوثيقة ختامية بإمجاع ا اعتمادالنقاش العام للجمعية العامة ب خلص ما كثرياً   األخرية، السنوات يف
 .املمارسة هذه على الرمسي الطابع إضفاء التنفيذية اللجنة
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 الدائمةقواعد اللجان 
 القاعدة

7.5  
يكون  ادة ماعو. مكتبها أعضاء بني الدائمة رئيساً ونائباً للرئيس من تنتخب اللجان. 5

 موعاتعلى اجمل وجيب. جولة انتخابية واحدة يف الرئيس ونائب وظيفيت الرئيس ملء
 ونائب رئيسال ملناصب العادل التوزيع لضمان، وذلك بينها أن تنسق فيما اجليوسياسية

 .ممكن حد أقصى إىل ،الدائمة اللجان يف الرئيس
 

 :التعليق

من غري املمكن بشكل ف الدويل، الربملاين االحتاد أعضاء بني الربملانيةمتنوع لالنتخابات  تقومي إىل ذلك يرجع
 املزيد الصيغة ذهه تقدمو . دائم أن يكون هناك تزامن بني انتخاب أعضاء املكتب ورئيس اللجنة ونائب الرئيس

 .االنتخابية العملية يف املرونة من

 

 قواعد اللجان الدائمة
 قبل مناقشته بند معني ليتم من اقرتاح تقدمي الدويل الربملاين االحتاد يف عضو ألي جيوز  18 القاعدة

 األمانة لدى املقرتحات هذهجلنة دائمة يف اجتماع مستقبلي للجمعية العامة. ويتم إيداع 
ة العام اجلمعية تسبق افتتاح يوما 15 يتجاوز ال موعد قبل الدويل الربملاين لالحتاد العامة

 .املعنية ةالدائم اللجنة مكتب اجتماع من واحد يوم اليت سيتم مناقشة املوضوع فيها
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 :التعليق

حيتاج  لدائمة،ا اللجان قبل منللبنود املعنية اليت سيتم تناوهلا  مقرتحاتإعداد  عندأنه  املمارسة، أظهرت
.  بذلك للقيام ةاملرون التعديل هذا يوفرداخل كل وفد وبني الوفود. و  مشاورات إلجراء الوقت بعض إىلاألعضاء 

ود املعنية البن مقرتحات يف النظر عند ،أنه على تنص اليت الدائمة، لجانل 20.4 القاعدة معأنه ينسجم  كما
ثنني أو أكثر من اأو دمج  قرتحات،قد يوصي املكتب بأحد امل ،اليت ستتم مناقشتها يف مجعيات عامة مقبلة

 قرري أو ،آخرعين م بند طرحأو  واحد، بند ضيع ذات الصلة يفاملوا أو ه،نفس املوضوع مع تتعامل اليتالبنود 
 .الدائمة للجنة مقرتح من أكثر تقدمي

 

 الالئحة املالية
 القاعدة
5.10  

 التزاماتهبمت إيقاف عضويته بسبب عدم وفائه . أي عضو يف االحتاد الربملاين الدويل 10
وإذا قدم . رةمسامهاته املتأخ عنيظل مديناً لالحتاد  ،االحتاد الربملاين الدويل املالية جتاه

سنوات بعد تاريخ  10خالل فرتة العضوية عادة إلفيما بعد طلب مثل هذا العضو 
 لىهذه املتأخرات املستحقة ع ثلث –عند إعادة انضمامه  –ن يسدد عليه أ، تعليقها

خطة لتسوية املبلغ املتبقي كامال خالل فرتة معقولة من الزمن. أن يقدم األقل، وجيب 
املتأخرات  نم وال جيوز اعتباره اً خاص اً ظل هذا املبلغ دينيحىت يتم دفع املبلغ كامال، و 

  النظام األساسي. من 5.2و  4.2مبوجب أحكام املادتني 
 

 :التعليق

رتات حاالت حدوث غياب عن االحتاد الربملاين الدويل لف يف كان،  إذا ما قضية التنفيذية اللجنة حبثت قدل
د مت تطبيق الشروط املالية املعتادة إلعادة عضوية برملان علقت عضويته سابقاً. وق ،طويلة بشكل استثنائي

رتط أنه بعد عدد من تش ،قررت اللجنة التنفيذية أن تنظر يف إضافة عبارة "تسقط بالتقادم" إىل النظام املايل
 .سابقاهتا راكمتت اليت املتأخرات عن إعادة عضويته مل يعد مسؤوالً إىل فإن الربملان الذي يسعى  ،السنوات
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   CL/200/C.1 
 2016ديسمرب/ كانون األول  1

 للمجلس احلاكم 200انعقاد الدورة الــ
 لالحتاد الربملاين الدويل

 2017أبريل/ نيسان  5و 2 ،دكا
 السيدة الرئيس،
 السيد الرئيس،

 الدويل بنغاباندو مركز يف 200ــال دورته سيعقد الدويل الربملاين حتاديسرنا إبالغكم أن اجمللس احلاكم لال
 .بنغالديش دكا، يف( BICC) للمؤمترات

 املشاركة. 1

يتضمن كل  أن بوجي. الدويل الربملاين االحتاد يفبرملان ممثل  كل  من أعضاء ثالثة من احلاكم لساجمل يتألف
متثيل برملاين يف اجمللس احلاكم كال اجلنسني. على أن يقتصر متثيل الوفود املكونة من جنس واحد على عضوين 

 (.قواعد اجمللس احلاكم من 1.2 القاعدة)اثنني فقط 

 الدورة أعمال. 2

 ،صباحاً  10.45 إىل 9 / نيسان من الساعةأبريل 2 األحد يومللمجلس احلاكم  األوىل اجللسةستعقد 
 من الساعةو  13:00 الساعة إىل 9:30 الساعة من / نيسانأبريل 5 األربعاء، يوم الثانية اجللسةتنعقد وس

 .ظهرال بعد من 5 الساعة إىل 2.30
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 املؤقت األعمال جدول. 3

 ،(2016 / تشرين األولأكتوبر) 274 ادورهت يف التنفيذية اللجنة قبل مناملعد  للدورة، املؤقت األعمال جدول
 :التايل النحو على

 .األعمال جدول إقرار .1
  .للمجلس احلاكم 199th للدورة املوجزة احملاضر على املوافقة .2
 .136 اجلمعية العامة رئيس النتخاب مقرتحات .3
 .الدويل الربملاين االحتاد بعضوية املتصلة املسائل .4
 .الدويل الربملاين االحتاد إىل العضوية وإعادة العضوية طلبات( أ)  
 .األعضاء بعض حالة( ب) 
 .املراقب وضع( ج) 

 :الرئيس تقرير .5
 .جلس احلاكمملل 199 الدورة منذ أنشطته حول( أ) 
 .التنفيذية اللجنة حول أنشطة (ب) 

 .2016 عام يف الدويل الربملاين االحتاد أنشطة عن العام لألمني السنوي التقرير .6
 .املتخصصة الدويل الربملاين لالحتاد األخرية االجتماعات عن تقارير .7
 .2021-2017عن األعوام  الدويل الربملاين االحتاد اسرتاتيجية تنفيذ .8
 .املتحدة األمم منظومة مع التعاون .9

 .2016عن العام  املالية النتائج .10
 :األخرى واهليئات اللجان أنشطة .11

 .الربملانيات النساء منتدى( أ) 
 .للربملانيني اإلنسان حقوق جلنة( ب) 
 .األوسط الشرق شؤون جلنة( ج) 
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 .لقربص امليسرين جمموعة( د) 
 .اإلنساين الدويل القانون احرتام تعزيز جلنة( ه) 
 .اجلندرية الشراكة جمموعة( و) 
 والوليد األم ةوصح اإليدز،/ البشرية املناعة نقص بفريوساجملموعة االستشارية املعنية ( ز) 

 .الطفل وصحة
 .الشباب الربملانيني منتدى( ح) 

أكتوبر/ تشرين  18-14 بطرسبورغ، سانت) الدويل الربملاين لالحتاد 137 اجلمعية العامة .12
 .(2017 األول

 .اجتماعات الربملان الدويل املستقبلية .13
 .النظامية االجتماعات( أ) 
 .املناسبات من وغريها املتخصصة االجتماعات( ب) 

 .الدويل الربملاين الحتادا وقواعد األساسي النظام على تعديالت .14
 .التنفيذية اللجنة انتخابات .15

 (احلكم للمجلس الداخلي النظام من 39و 38و 37 والقواعد األساسي النظام من( K) 21 املادة راجع) 

 التكميلية البنود. 4

 دولج يف تكميلية بنود إدراجميكن ألعضاء اجمللس طلب  ،للمجلس احلاكم 13القاعدة رقم انسجامًا مع 
 األساسي، النظام من 20 للمادة وفقاً وهي  ،اجمللس والية إطار يف البنود هذه مثل تقع أن جيبو . األعمال

 على تكميلية نودب دراجإل طلبات ةأيوستحال  .كم تنفيذهاوحت الدويل الربملاين االحتاد أنشطةحتدد وتوجه 
سيتخذ اجمللس  ،التنفيذية اللجنة رأي إىل االستماع وبعد. اجمللس أعضاء مجيع إىلالعامة  األمانة قبل من الفور

 يوما 15 قبل العامة األمانة قبل من طلبال تلقي حال يف هبا املدىل األصوات بأغلبية الطلب هذاقراراً حول 
 .الثلثني بأغلبيةخالفاً لذلك يتخذ القرار  ،الدورة افتتاح من األقل على
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 الوثائق. 5

 نشريو  األعضاء إىل املؤقت األعمال جدول بنود ختلفمب املتعلقة العمل وثائق إرسال سيتم ،بقدر املستطاع
  .مبكر وقت يف الدويل الربملاين لالحتاد اإللكرتوين املوقع على

 

 .املقبل / آذارمارس يف كما احل لساجمل يف مثمرة مناقشات إجراء إىل نتطلع وحنن

 

 املخلص لكم
 

 تشودريصابر  تشونج نجمارتن 
 رئيس األمني العام

 االحتاد الربملاين الدويل لالحتاد الربملاين الدويل
 
 
 
 



 

136
th

 IPU Assembly 

Dhaka, Bangladesh, 1- 5 April 2017 

 

 

E 
#IPU134 

#IPU136 

 

 
 
 
Dear Madam President, 
Dear Mr. President, 
 
 

The 136
th
 Assembly of the Inter-Parliamentary Union and related meetings will be held at 

the Bangabandhu International Conference Center (BICC) in Dhaka, Bangladesh, from 
Saturday, 1 April to Wednesday, 5 April 2017 
 
We are pleased to enclose detailed information on these meetings and hope that your 
Parliament will be represented at the 136

th
 Assembly and that the delegation, under your 

leadership, will take an active part in the proceedings. 
 

Yours sincerely, 
 
 

 

 

 
 

Martin CHUNGONG 
Secretary General 
 

Saber CHOWDHURY 
President 
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INFORMATION ON THE ASSEMBLY 

 
AGENDA 
 

1. Election of the President and Vice-Presidents of the 136
th
 Assembly 

 
2. Consideration of requests for the inclusion of an emergency item in the Assembly agenda 
 
3. General Debate on Redressing inequalities: Delivering on dignity and well-being for all 
 
4. The role of parliament in preventing outside interference in the internal affairs of 

sovereign States 
(Standing Committee on Peace and International Security) 

 

5. 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) 

 
6. Reports of the Standing Committees 
 
7. Approval of the subject items for the Standing Committee on Peace and International Security 

and for the Standing Committee on Sustainable Development, Finance and Trade for the 
138

th
 Assembly and appointment of the Rapporteurs 

8. Amendments to the IPU Statutes and Rules 
 
TIMETABLE 
 

The Timetable of the Assembly and related meetings is set out in Annex 1.  The Inaugural Ceremony 
will take place on Saturday, 1 April 2017 at 7.30 p.m., in Dhaka. 
 

The Governing Council will convene on 2 and 5 April and will consider and take decisions on a host of 
matters relating to the functioning and activities of the IPU.  The convocation of the 200

th
 session of 

the IPU Governing Council is attached. 
 

The Assembly will start its General Debate on 2
 
April with the high-level segment reserved for 

Speakers of Parliament. At its sittings on 4 and 5 April, the Assembly will adopt resolutions on the 
emergency item and on the subject items taken up by the Standing Committees.  The Assembly is 
expected to conclude with an outcome document on the theme of its General Debate and wrap up 
business by 6 p.m. on Wednesday, 5 April. 
 
EMERGENCY ITEM 
 

According to Assembly Rule 11.1 and Article 14.2 of the IPU Statutes, any Member of the IPU may 
request the inclusion of an emergency item in the Assembly agenda.  If the Assembly so decides, the 
emergency item will be debated by the Assembly in the morning of Monday, 3 April 2017.  Provision 
has also been made that same afternoon for a drafting committee to meet in order to prepare a draft 
resolution. The Assembly will then adopt a resolution on 4 April 2017. 
 

All requests for the inclusion of an emergency item must relate to a recent major situation of 
international concern, on which urgent action by the international community is required and on which 
it is appropriate for the IPU to express its opinion and mobilize a parliamentary response. All proposals 
for an emergency item should be accompanied by a brief explanatory memorandum and a draft 
resolution, which clearly define the scope of the subject covered by the request.    

 
STANDING COMMITTEES 
 

All four Standing Committees will meet during the 136
th
 IPU Assembly.  

 

The Standing Committee on Peace and International Security will discuss and adopt a resolution on 
The role of parliament in preventing outside interference in the internal affairs of sovereign States. 
 

The Standing Committee on Sustainable Development, Finance and Trade will discuss and adopt a 
resolution on the issue of Promoting enhanced international cooperation on the SDGs, in particular on 
the financial inclusion of women as a driver of development.  
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The other two Standing Committees will hold hearings and panel discussions.  The draft agendas of 
the Standing Committees are attached.  
 

Members are kindly reminded that members of the Standing Committee Bureaux and other IPU office-
holders should be included in the national delegations to the Assembly. 

 
PARTICIPATION 
 

IPU Members may appoint a maximum of eight delegates, or 10 for parliaments of countries with a 
population of 100 million inhabitants or more. The number of additional MPs accompanying 
delegations as Advisers must not exceed two.   
 

All Member Parliaments are encouraged to strive for gender parity in the composition of their 
delegations. Any delegation which, for three consecutive sessions of the Assembly, is composed 
exclusively of parliamentarians of the same sex, shall automatically be reduced by one person.   
 

Member Parliaments are also encouraged to include young members of parliament in their delegation, 
i.e. 45 years or below.  The IPU Forum of Young Parliamentarians will meet on 2 April 2017. Among 
other things, the Forum will formulate and provide an input to the deliberations of the Assembly. 
 

In addition to the Secretaries General who will attend the regular session of the Association of 
Secretaries General of Parliaments (ASGP), Members are also encouraged to include professional 
parliamentary staff (IPU focal points) in their delegations, with a view to ensuring adequate support 
during and in follow-up to the Assembly (in particular in terms of meeting the statutory obligation by 
Members to prepare and disseminate reports on action undertaken on IPU decisions and resolutions). 
 

IPU Members whose arrears equal or exceed the amount of the contributions due from them for the 
preceding two full years shall not be represented by more than two delegates at meetings of the IPU 
(Article 5.2 of the Statutes). 
 

Associate Members may participate in the Assembly and its Standing Committees with the same 
rights as Members, with the exception of the right to vote and to present candidates for elective office. 
 

International organizations and other bodies invited by the Governing Council to be represented at the 
Assembly as Observers are reminded that they are entitled to register a maximum of two delegates. 
 

The Plenary Hall, where the meetings of the Assembly and Governing Council will be held, has limited 
seating capacity.  The Secretariat will allocate seats for all delegations taking into account the total 
number of participants in the Assembly. At a minimum, each delegation of a Member Parliament will 
be allocated a sufficient number of seats required for a possible vote by the Assembly or Governing 
Council.  

 
STEERING COMMITTEE 
 

The Steering Committee of the Assembly is composed of the President of the Assembly, the President 
of the Inter-Parliamentary Union and the Vice-President of the Executive Committee.  The Presidents 
of the Standing Committees may take part in its work in an advisory capacity. 
 

The Steering Committee, assisted by the IPU Secretary General, is mandated to take all appropriate 
measures to ensure the effective organization and smooth running of the Assembly proceedings. The 
first sitting of the Steering Committee is scheduled for the early morning of Sunday, 2 April 2017. 

 
VACANCIES TO BE FILLED DURING THE 136

th
 ASSEMBLY 

 

A provisional list of vacancies for IPU bodies will be posted on the IPU website prior to the opening of 
the Assembly.  
 

Member Parliaments are encouraged to consider submitting candidatures for the main committees 
and bodies of the IPU (http://www.ipu.org/strct-e/comtees.htm). Candidates should have the expertise, 
as far as possible, in the areas of work of the given bodies, and should be supported by their 
respective parliament in carrying out their functions as IPU office-holders.  New Members of the IPU 
and Members currently not holding IPU offices are encouraged to submit candidatures. 

http://www.ipu.org/strct-e/comtees.htm
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A joint meeting of the Chairpersons of the Geopolitical Groups and Presidents of the Standing 
Committees will take place on 1 April, from 11 a.m. to 12.30 p.m.  The Secretaries of the Geopolitical 
Groups and Standing Committees are also invited to attend this important meeting. 

 
PREPARATION OF DRAFT RESOLUTIONS AND SELECTION OF AGENDA ITEMS 
 

The deadlines pertaining to the preparation of resolutions for the Standing Committee on Peace and 
International Security and the Standing Committee on Sustainable Development, Finance and Trade 
are the following: 

 

16 December 2016 Deadline for the co-Rapporteurs to submit the draft resolutions and explanatory 
memorandum to the IPU Secretariat. The Secretariat will then translate and 
circulate the texts to all Members in early January 2017. 

17 March 2017 Deadline for Member Parliaments to submit written amendments to the draft 
resolutions. 

1-4 April 2017 Committees debate, amend and adopt the draft resolutions. Co-Rapporteurs 
present the draft resolutions and provide advice during the drafting process. 

5 April 2017 136
th
 IPU Assembly formally adopts the resolutions. 

 

All Members can contribute to the drafting of resolutions by submitting a brief written input (Article 13.1 
of the Rules of the Standing Committees). The deadline for written input to the First and Second 
Standing Committees has passed (30 September 2016). Members are encouraged to submit input for 
the draft resolution to be adopted by the Third Standing Committee (Democracy and Human Rights) at 
the 137

th
 IPU Assembly (October 2017), on Sharing our diversity: The 20th anniversary of the 

Universal Declaration on Democracy. Written input to this draft resolution is welcome in the process 
leading up to the Dhaka Assembly, and no later than 30 April 2017. 
 

In accordance with the Rules of the Standing Committees, proposals for subject items to be taken up 
by Standing Committees should be submitted no later than 15 days before the opening of the 
Assembly preceding the one where the subject will be discussed. As such, Members wishing to do so, 
should submit to the IPU Secretariat by 17 March 2017 at the latest their proposals for subject items to 
be taken up by the Standing Committee on Peace and International Security and the Standing 
Committee on Sustainable Development, Finance and Trade. 
 

These will serve as the basis for consultations by the respective Standing Committee Bureaux before 
a final decision is taken by the Standing Committee. When considering the proposals for subject items 
to be discussed at future Assemblies, the Bureau may recommend one of the proposals, combine two 
or more of them dealing with the same subject or related subjects into a single item, put forward 
another subject item or decide to submit more than one proposal to the Standing Committee. 

 
GENERAL DEBATE (Item 3 of the agenda) 
 

The General Debate at the 136
th
 Assembly will focus on the overall theme of Redressing inequalities: 

Delivering on dignity and well-being for all.  A concept note on this theme will be posted on the 
Assembly webpage in due course. 
 

In accordance with the Assembly Rules and unless the Steering Committee decides otherwise, every 
delegation is entitled to speaking time of eight minutes in the General Debate. When two speakers 
from the same delegation are registered for the Debate, the eight minutes will be shared as 
appropriate. By decision of the IPU Governing Council, the speaking time for Observers will be 
five minutes.    
 

In light of the growing membership of the IPU (and implicitly the growing number of speakers in the 
General Debate), as well as of the difficulties in time management experienced at recent Assemblies, 
the Steering Committee may consider limiting speaking time in the General Debate to seven minutes 
for Members and four minutes for Observers.  
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Registration will take place at the speakers’ registration desk, situated just outside the main entrance 
to the Plenary Hall (Hall of Fame) on the ground floor of the BICC.  This desk will open 24 hours 
before the beginning of the first plenary of the Assembly, on Saturday, 1 April at 11 a.m. 
 

Members may also send the names of their speaker(s) in advance to the IPU Secretariat by e-mail or 
fax, using the attached "Speakers pre-registration form" (Annex 2).  As per established practice, the 
order of speakers will be determined by a public drawing of lots at 6 p.m. on Saturday, 1 April 2017 
(cf. Rule 23.2 of the Rules of the Assembly). 

 
VICE-PRESIDENTS OF THE ASSEMBLY 
 

According to Assembly Rule 7.3, all delegations from Member Parliaments are entitled to designate 
one of their members as a Vice-President of the Assembly.  Some of them will be called upon to 
replace the President of the Assembly during a sitting or part of a sitting. 
 

Upon arrival at the IPU Registration Desk in Dhaka, delegations are invited to indicate the name of the 
parliamentarian nominated as a Vice-President of the Assembly.  Alternatively, names may be 
submitted to the Documents Submission and Control Service (IPU Secretariat offices, first floor of the 
BICC), by Saturday, 1 April 2017, at the latest. 

 
TABLE SHOWING THE ALLOCATION OF VOTES 
 

A provisional table showing the votes allocated to delegations to the 136
th
 Assembly is contained in 

Annex 3. 
 

Member Parliaments are kindly requested to check the figures against their name and, if necessary, 
inform the IPU Secretariat in Geneva in writing of any modifications required, preferably ahead of the 
Assembly.  The final table showing the allocation of votes at the Assembly will be distributed at the 
opening of the session. 

 
LANGUAGES AND DOCUMENTATION 
 

The IPU Secretariat will provide simultaneous interpretation into the IPU’s working languages (Arabic, 
English, French and Spanish) at the meetings of all statutory bodies. 
 

Four other interpretation channels have been reserved for Chinese, Japanese, Portuguese and 
Russian at sittings of the Assembly and the Governing Council, and for some sittings of the Standing 
Committees.  These booths are provided free of charge and may be used by the interpretation teams 
for these languages. 
 

Delegates may, exceptionally, use another language provided that they arrange for their speech to be 
interpreted into one of the IPU’s official languages (English and French) by a person designated by 
them, who will be given access to an interpretation booth.  To allow for all necessary arrangements to 
be made in good time, delegations should contact well in advance the Chief Interpreter (Ms. F. Steinig-
Huang) or the English booth interpreters assigned to the meeting at which the speech will be 
delivered.  Moreover, eight copies of the translation of the speech into one of the IPU's official 
languages should be given to the Chief Interpreter or to the English booth for distribution to the other 
interpreters.  
 

Electronic copies of speeches should be e-mailed in PDF format to speeches@ipu.org, a minimum of 
three hours before the speech is to be made, so as to also ensure a high quality of simultaneous 
interpretation into the other working languages 
 

As far as possible, the texts of official statements delivered in the General Debate will be published on 
the Assembly webpage and will be part of the records of the Assembly. Due to technical limitations, 
only speeches in English, French and Spanish will be posted.  Please note that the IPU Secretariat is 
not in a position to translate the texts of speeches.   
 

Documentation pertaining to the work of the Assembly, Governing Council, Standing Committees and 
other IPU bodies, as well as to other events taking place during the 136

th
 Assembly, will be made 

available on the IPU website at: www.ipu.org/conf-e/136agnd.htm, as well as on the Assembly App. 

mailto:speeches@ipu.org
http://www.ipu.org/conf-e/136agnd.htm
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In keeping with the decision by the IPU governing bodies to reduce the carbon footprint of the 
Organization and continue to curb paper waste, only a limited number of documentation sets will be 
printed for the various sittings of the Assembly.  

 
ASSEMBLY APP 
 

A136
th
 Assembly App will be available for downloading free of charge, in early January 2017, as part 

of the IPU’s paper smart policy. 
 

At this stage, the interface is only available in English.  French and Spanish language versions will be 
available in due course.  A short users’ manual in English and French will be posted on the website 
and distributed, upon request, at the Registration and Information Desk. 
 

The App is intended to allow the online consultation of official IPU documents and to facilitate 
delegates’ participation in IPU Assemblies. 

 
MEETINGS OF OTHER BODIES 
 

The following IPU bodies will also meet during the Assembly:   
 

 Executive Committee (30 and 31 March, and 4 April, in camera); 

 Sub-Committee on Finance (29 March, in camera); 

 Forum of Women Parliamentarians (1 April, public sittings); 

 Forum of Young Parliamentarians of the IPU (2
 
April, public sitting); 

 Board of the Forum of Young Parliamentarians of the IPU (2 April, in camera); 

 Bureau of the Forum of Women Parliamentarians (1 and 4 April, in camera); 

 Gender Partnership Group (31 March and 4 April, in camera); 

 Committee on the Human Rights of Parliamentarians (31 March to 4 April, in camera); 

 Committee on Middle East Questions (1 and 3 April, in camera); 

 Group of Facilitators for Cyprus (2 April, in camera); 

 Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law (2 April, in camera): 

 Advisory Group on HIV/AIDS and Maternal, Newborn and Child Health (1 April, in camera). 
 

The Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP) will also meet at the BICC and will be 
convened by its President. 

 
RESULTS OF THE ASSEMBLY 
 

All delegations will receive two printed copies of the Results of the 136
th
 Assembly.  In addition, the 

document will become accessible on the IPU website two weeks after the close of the Assembly, when 
a complete electronic version can be downloaded in PDF format. 

 
ADDITIONAL INFORMATION 
 

Further information concerning the session will be provided in the Assembly Guidebook that will be 
distributed to delegations upon registration in Dhaka.  Delegates will also find every day in all meeting 
rooms and at the Registration and Information Desk, as well as on the IPU website (www.ipu.org/conf-
e/136agnd.htm) and Assembly App, the Journal giving them the latest updates on the programme of 
meetings and other important information. 

 
REGISTRATION 
 

All delegations are requested to respect the registration deadline of 17 March 2017.   
 

They should kindly use the IPU online registration system.  Annex 4 provides instructions on how to 
use the system, which will be operational as of 1 December 2016.  It is recommended that only one 
person be designated as the delegation coordinator and have access to the system. 
 

In the event of difficulties, delegations may contact the registration service at postbox@ipu.org.  If for 
any reason a Parliament is unable to register online, the composition of its delegation may be 
transmitted by either e-mail or fax (+41 22 919 41 60). 
 

http://www.ipu.org/conf-e/136agnd.htm
http://www.ipu.org/conf-e/136agnd.htm
mailto:postbox@ipu.org
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The Registration and Information Desk will be open at the BICC as of Thursday, 30 March from 9 a.m. 
to 6 p.m. and from 31 March to 4 April from 8 a.m. to 7 p.m., as well as on Wednesday, 5 April from 
8 a.m. to 6 p.m. 
 
DELEGATES' STAY IN DHAKA 
 

For all logistical matters relating to delegates' travel to Dhaka, such as welcome service, hotel 
reservations, visas, etc., delegations are invited to use the website set up by the Parliament of 
Bangladesh for the 136

th
 Assembly at: www.ipu136bangladesh.org.   

 

The General Information document, sent with the invitation by the Parliament of Bangladesh, also 
contains details concerning delegates' stay in Dhaka.  Additional information, including options for 
online hotel reservations, is also available on the host Parliament’s website.  Requests for hotel 
reservations should be made as soon as possible. Delegations are reminded that, in keeping with IPU 
practice, the costs of international travel and hotel accommodation are to be borne by their respective 
institutions. 
 

Additional information and assistance can be readily obtained from the National Secretariat of the 
Bangladesh Parliament at: 
 
 

136
th
 IPU Assembly Cell 

Bangladesh Parliament Secretariat 
Sangsad Bhaban 
Sher-e-Bangla Nagar 
Dhaka-1207, Bangladesh 

Telephone : + 880 2 817 1451 
Fax : + 880 2 817 1452 
e-mail : ipu136@ipu136bangladesh.org,  
  ipu136bd@gmail.com 
Website : www.ipu136bangladesh.org 

 
 

The Parliament of Bangladesh is responsible for all matters relating to delegations' accommodation 
(and visa applications.  All communications concerning these matters should therefore be sent directly 
to the Parliament.

http://www.ipu136bangladesh.org/
mailto:ipu136@ipu136bangladesh.org
mailto:ipu136bd@gmail.com
http://www.ipu136bangladesh.org/
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GENERAL TIMETABLE OF THE 136th ASSEMBLY AND RELATED MEETINGS 
Dhaka, 1 to 5 April 2017 

 

 

Wednesday, 29 March 2017 

 11:00 - 13:00  
15:00 - 18:00 

Sub-Committee on Finance
*  

 
Windy Town (first floor), Bangabandhu International Convention 
Centre (BICC) 

 

Thursday, 30 March 2017 

 09.00 – 18.00 Beginning of Registration 
Main lobby, Bangabandhu International Convention Centre 

 10:00 - 13:00  
15:00 - 18:00 

Executive Committee*  
Windy Town (first floor, BICC) 

 

Friday, 31 March 2017 

 09.00 – 10.00 Gender Partnership Group*  
Windy Town (first floor, BICC) 

 09.30 – 13.00 Committee on the Human Rights of Parliamentarians*  
Green View 2 (first floor, BICC) 

 10.00 – 13.00 Executive Committee*  
Windy Town (first floor, BICC) 

 14.30 – 18.00 Committee on the Human Rights of Parliamentarians*  
Green View 2 (first floor, BICC) 

 15.00 - 18.00 Executive Committee*  
Windy Town (first floor, BICC) 

 

Saturday, 1 April 2017 

 08.00 – 09.15 Bureau of Women Parliamentarians*  
Windy Town (first floor, BICC) 

 
09.30 – 12.30 Forum of Women Parliamentarians  

Celebrity Hall (first floor, BICC) 

 11.00 – 12.30 Break out Group of the Forum of Women Parliamentarians 
Windy Town (first floor, BICC) 

 11.00 – 12.30 Meeting with the Chairpersons of the Geopolitical Groups and 
Presidents of Standing Committees* 
Green View 2 (first floor, BICC) 

 14.00 – 15.00 Meeting of Advisers and Secretaries to delegations  
Harmony Hall (ground floor, BICC) 

 
14.00 – 18.00 Forum of Women Parliamentarians  

Celebrity Hall (first floor, BICC) 

 14.30 – 17.30 Advisory Group on HIV/AIDS and Maternal, Newborn and Child 
Health (ENGLISH ONLY)*  
Green View 1 (first floor, BICC) 

 14.30 – 18.00 Committee on the Human Rights of Parliamentarians* 
Green View 2 (first floor, BICC) 

 15.00 – 18.00 Committee on Middle East Questions*  
Windy Town (first floor, BICC) 

 
19.00 – 20.30 Inaugural Ceremony 
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Sunday, 2 April 2017 
 

 08.00 – 09.00 Assembly Steering Committee* 
Elegant room (ground floor, BICC) 

 09.00 – 10.00 Board of the Forum of Young Parliamentarians*  
Windy Town (first floor, BICC) 

 
09.00 – 10.45 Governing Council  

Hall of Fame (ground floor, BICC) 

 09.00 – 11.00 Bureau of the Standing Committee on United Nations Affairs* 
Green View 2 (first floor, BICC) 

 
09.00 – 12.30 Standing Committee on Peace and International Security  

Debate on the draft resolution on The role of parliaments in 
preventing outside interference in the internal affairs of sovereign 
States 
Celebrity Hall (first floor, BICC) 

 
10.00 – 13.00 Forum of Young Parliamentarians of the IPU 

Carnival Hall (ground floor, BICC) 

ASGP 11.00 – 12.30 ASGP Meeting  
Harmony Hall (ground floor, BICC) 

 
11.00  – 13.00 Assembly: Start of the General Debate on Redressing inequalities: 

Delivering on dignity and well-being for all 
Hall of Fame (ground floor, BICC) 

 11.30 – 13.00 Group of Facilitators for Cyprus* 
Green View 1 (first floor, BICC) 

 11.30 – 13.00 Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law*  
Windy Town (first floor, BICC) 

 
14.30 – 17.00 Assembly: General Debate  

Hall of Fame (ground floor, BICC) 

ASGP 14.30 – 17.30 ASGP Meeting  
Harmony Hall (ground floor, BICC) 

 
14.30 – 17.30 Standing Committee on Peace and International Security 

Drafting in plenary of the resolution on The role of parliaments in 
preventing outside interference in the internal affairs of sovereign 
States 
Celebrity Hall (first floor, BICC) 

 14.30 – 18.00 Committee on the Human Rights of Parliamentarians*  
Green View 2 (first floor, BICC) 

 
14.30 – 18.30 Standing Committee on Sustainable Development,  

Finance and Trade  
Debate and start of drafting in plenary on the draft resolution on 
Promoting enhanced international cooperation on the SDGs, in 
particular on the financial inclusion of women as a driver of 
development 
Carnival Hall (ground floor, BICC) 

 
17.00 – 18.30 Assembly : Decision on the emergency item 

Hall of Fame (ground floor, BICC) 
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Monday, 3 April 2017 
 

 
09.00 – 13.00 
09.00 – 10.30 
10.30 – 13.00 

Assembly 
- Debate on the emergency item, and 
- Continuation of the General Debate 
Hall of Fame (ground floor, BICC) 

 
09.00 – 13.00 Standing Committee on Peace and International Security 

Completion of drafting in plenary of the resolution on The role of 
parliaments in preventing outside interference in the internal 
affairs of sovereign States 
Celebrity Hall (first floor, BICC) 

 
09.30 – 12.30 Standing Committee on Democracy and Human Rights 

Debate on the draft resolution to be adopted at the 137
th
 Assembly 

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

Declaration on Democracy 
Carnival Hall (ground floor, BICC) 

  

09.30 – 13.00 Committee on the Human Rights of Parliamentarians*  
Green View 2 (first floor, BICC) 

ASGP 10.00 – 12.30 ASGP Meeting  
Harmony Hall (ground floor, BICC) 

ASGP 14.30 – 17.30 ASGP Meeting  
Harmony Hall (ground floor, BICC) 

 
14.30 – 18.30 Standing Committee on Sustainable Development,  

Finance and Trade 
Drafting in plenary of the resolution on Promoting enhanced 
international cooperation on the SDGs, in particular on the 
financial inclusion of women as a driver of development 
Carnival Hall (ground floor, BICC) 

 
14.30 – 18.30 
 

Assembly: Continuation of the General Debate  
Hall of Fame (ground floor, BICC) 

 14.30 – 18.30 Possible drafting committee on the emergency item*  
Windy Town (first floor, BICC) 

 14.30 – 16.30 Bureau of the Standing Committee on Peace and  
International Security* 
Green View 2 (first floor, BICC) 

 17.00 – 18.30 Committee on Middle East Questions* 
Green View 2 (first floor, BICC) 
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Tuesday, 4 April 2017 
 

 09.00 – 10.00 Gender Partnership Group*  
Windy Town (first floor, BICC) 

 09.00 – 11.00 Bureau of the Standing Committee on Sustainable  
Development, Finance and Trade* 
Green View 2 (first floor, BICC) 

 
09.00 – 13.00 Standing Committee on United Nations Affairs 

- Debate on Parliamentary follow-up on the SDGs in preparation for 
the 2017 session of the UN High-Level Political Forum (HLPF) on 
sustainable development, and 

- Panel discussion on the main theme of the 2017 UN HLPF: 
Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing world 

Celebrity Hall (first floor, BICC) 

 
09.30 – 12.30 Standing Committee on Democracy and Human Rights 

Debate on Act now for adolescents: The role of parliamentarians in 
promoting adolescent health and well-being 
Carnival Hall (ground floor, BICC) 

 10.00 – 12.30 Executive Committee*  
Windy Town (first floor, BICC) 

ASGP 10.00 – 12.30 ASGP Meeting  
Harmony Hall (ground floor, BICC) 

 
14.00 – 16.00 Interactive debate on Parliaments in the digital era 

Carnival Hall (ground floor, BICC) 

 
14.30 – 16.00 Standing Committee on Sustainable Development,  

Finance and Trade 
Adoption of the draft resolution on Promoting enhanced international 
cooperation on the SDGs, in particular on the financial inclusion of 
women as a driver of development 
Celebrity Hall (first floor, BICC) 

ASGP 14.30 – 17.30 ASGP Meeting 
Harmony Hall (ground floor, BICC) 

 14.30 – 18.00 Committee on the Human Rights of Parliamentarians* 
Green View 2 (first floor, BICC) 

 
14.30 – 18.30 Assembly 

- Adoption of the resolution on the emergency item, and 
- Conclusion of the General Debate  
Hall of Fame (ground floor, BICC) 

 
16.30 – 18.30 Standing Committee on Peace and International Security 

Adoption of the draft resolution on The role of parliaments in preventing 
outside interference in the internal affairs of sovereign States 
Celebrity Hall (first floor, BICC) 

 16.30 – 18.30 Bureau of Women Parliamentarians*  
Windy Town (first floor, BICC) 
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Wednesday, 5 April 2017 
 

 
09.30 – 13.00 Governing Council 

- Decisions on the human rights of MPs, and 
- Reports of specialized meetings 
Hall of Fame (ground floor, BICC) 

 
09.30 – 12.30 Panel Discussion  

Carnival Hall (ground floor, BICC) 

 14.00 – 15.30 Bureau of the Standing Committee on Democracy and  
Human Rights* 
Green View 2 (first floor, BICC) 

 
14.30 - Governing Council 

Hall of Fame (ground floor, BICC) 

 
At the end of the 
Governing 
Council 

Assembly 
- Adoption of resolutions 
- Reports of the Standing Committees  
- Outcome document of the General debate, and 
- Closing sitting  
Hall of Fame (ground floor, BICC) 

 

 

 

 

________________ 
 

Legend: Assembly / 

Governing Council 

 

 

Committees / 
Panel discussions 

 

 

Other Assembly events, 
including in camera 
sessions 

 

 



 

 



 

136
th

 IPU Assembly 
Dhaka, Bangladesh, 1- 5 April 2017 

 
 

Kindly fill out this form and return it by 6 p.m. (Geneva time) at the latest on 24 March 2017  
to the IPU Secretariat at either: 

E-mail: postbox@ipu.org or fax number: + 41 22 919 41 60 

 A/136/C.1 
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SPEAKERS’ PRE-REGISTRATION FORM 
  

GENERAL DEBATE ON THE THEME 
 

REDRESSING INEQUALITIES: DELIVERING ON DIGNITY AND WELL-BEING FOR ALL 
 

(ITEM 3 OF THE AGENDA) 
 
 

PARLIAMENT OR  
ORGANIZATION ............................................................................................................  
 

 Please circle one 
title 

Family name Given name(s) Is s/he presiding officer 
(Speaker) of parliament? 

1 MR./ MS.  
 

 Yes / No 

2* MR./ MS.  
 

 Yes / No 

 

        *The second speaker is only applicable to IPU Member Parliaments and Associate Members 
 
 

DATE:  ................................................................   SIGNATURE:  ..................................................................   

 

mailto:postbox@ipu.org
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PROVISIONAL TABLE SHOWING THE ALLOCATION OF VOTES  
AT THE 136

th 
ASSEMBLY 

(According to Article 15.2 of the Statutes) 
 

MEMBERS 
Votes 
under 

(a) 

Population 
in 

millions 

Votes 
under 

(b) 

Total 
number 
of votes 

1.  Afghanistan 10  24.1 4 14 

2.  Albania 10  3.0 1 11 

3.  Algeria 10  33.2 5 15 

4.  Andorra 10  0.08 0 10 

5.  Angola 10  25.7 4 14 

6.  Argentina 10  41.0 6 16 

7.  Armenia 10  3.4 1 11 

8.  Australia 10  21.0 4 14 

9.  Austria 10  8.4 2 12 

10.  Azerbaijan 10  9.5 2 12 

11.  Bahrain 10  1.2 1 11 

12.  Bangladesh 10  153.0 10 20 

13.  Belarus 10  10.2 3 13 

14.  Belgium 10  11.2 3 13 

15.  Benin 10  7.6 2 12 

16.  Bhutan 10  0.7 0 10 

17.  Bolivia (Plurinational State of) 10  6.7 2 12 

18.  Bosnia and Herzegovina 10  4.3 1 11 

19.  Botswana 10  1.3 1 11 

20.  Brazil 10  204.4 12 22 

21.  Bulgaria 10  8.5 2 12 

22.  Burkina Faso 10  10.4 3 13 

23.  Burundi 10  10.1 3 13 

24.  Cambodia 10  10.7 3 13 

25.  Cameroon 10  12.9 3 13 

26.  Canada 10  30.8 5 15 

27.  Cape-Verde 10  0.3 0 10 

28.  Chad 10  11.3 3 13 

29.  Chile 10  15.1 3 13 

30.  China 10  1,200.0 13 23 

31.  Colombia 10  29.5 4 14 

32.  Comoros 10  0.7 0 10 

33.  Congo 10  1.9 1 11 

34.  Costa Rica 10  3.3 1 11 

35.  Côte d'Ivoire 10  15.5 3 13 

36.  Croatia 10  4.8 1 11 

37.  Cuba 10  10.2 3 13 

38.  Cyprus 10  0.7 0 10 

39.  Czech Republic 10  10.5 3 13 

40.  Dem. People's Rep. of Korea 10  20.9 4 14 

41.  Dem. Republic of the Congo 10  56.8 7 17 

42.  Denmark 10  5.2 2 12 

43.  Djibouti 10  0.79 0 10 

44.  Dominican Republic 10  9.0 2 12 

45.  Ecuador 10  14.0 3 13 

46.  Egypt 10  85.7 9 19 

47.  El Salvador 10  5.3 2 12 

48.  Equatorial Guinea 10  1.0 1 11 

49.  Estonia 10  1.5 1 11 
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MEMBERS 
Votes 
under 

(a) 

Population 
in 

millions 

Votes 
under 

(b) 

Total 
number 
of votes 

50.  Ethiopia 10  87.9 9 19 

51.  Federated States of Micronesia 10  0.10 0 10 

52.  Fiji 10  0.80 0 10 

53.  Finland 10  5.4 2 12 

54.  France 10  65.8 8 18 

55.  Gabon 10  1.0 1 11 

56.  Gambia (The) 10  1.5 1 11 

57.  Georgia 10  4.7 1 11 

58.  Germany 10  81.3 9 19 

59.  Ghana 10  25.0 4 14 

60.  Greece 10  10.2 3 13 

61.  Guatemala 10  8.2 2 12 

62.  Guinea 10  10.6 3 13 

63.  Guinea-Bissau 10  1.5 1 11 

64.  Guyana 10  0.76 0 10 

65.  Haiti 10  10.2 3 13 

66.  Honduras 10  8.1 2 12 

67.  Hungary 10  10.4 3 13 

68.  Iceland 10  0.31 0 10 

69.  India 10  1,000.3 13 23 

70.  Indonesia 10  206.0 12 22 

71.  Iran (Islamic Republic of) 10  60.5 8 18 

72.  Iraq 10  26.7 4 14 

73.  Ireland 10  4.5 1 11 

74.  Israel 10  6.7 2 12 

75.  Italy 10  57.0 7 17 

76.  Japan 10  123.6 10 20 

77.  Jordan 10  5.5 2 12 

78.  Kazakhstan 10  17.0 3 13 

79.  Kenya 10  38.6 5 15 

80.  Kuwait 10  2.2 1 11 

81.  Kyrgyzstan 10  5.5 2 12 

82.  Lao People's Dem. Rep. 10  5.6 2 12 

83.  Latvia 10  2.7 1 11 

84.  Lebanon 10  2.4 1 11 

85.  Lesotho 10  2.1 1 11 

86.  Libya 10  3.9 1 11 

87.  Liechtenstein 10  0.03 0 10 

88.  Lithuania 10  3.9 1 11 

89.  Luxembourg 10  0.4 0 10 

90.  Madagascar 10  20.6 4 14 

91.  Malawi 10  13.9 3 13 

92.  Malaysia 10  22.7 4 14 

93.  Maldives 10  0.35 0 10 

94.  Mali 10  16.4 3 13 

95.  Malta 10  0.3 0 10 

96.  Mauritania 10  3.1 1 11 

97.  Mauritius 10  1.02 1 11 

98.  Mexico 10  104.0 10 20 

99.  Monaco 10  0.03 0 10 

100.  Mongolia 10  2.9 1 11 

101.  Montenegro  10  0.62 0 10 
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under 
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in 
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(b) 

Total 
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102.  Morocco 10  31.5 5 15 

103.  Mozambique 10  12.1 3 13 

104.  Myanmar 10  60.3 8 18 

105.  Namibia 10  1.5 1 11 

106.  Nepal 10  26.4 4 14 

107.  Netherlands 10  15.3 3 13 

108.  New Zealand 10  4.4 1 11 

109.  Nicaragua 10  5.1 2 12 

110.  Niger 10  16.5 3 13 

111.  Nigeria 10  140.4 10 20 

112.  Norway 10  5.0 2 12 

113.  Oman 10  2.5 1 11 

114.  Pakistan 10  160.9 11 21 

115.  Palau  10  0.02 0 10 

116.  Palestine 10  3.9 1 11 

117.  Panama 10  1.7 1 11 

118.  Papua New Guinea 10  3.0 1 11 

119.  Paraguay 10  5.7 2 12 

120.  Peru 10  23.0 4 14 

121.  Philippines 10  62.1 8 18 

122.  Poland 10  38.5 5 15 

123.  Portugal 10  10.3 3 13 

124.  Qatar 10  0.88 0 10 

125.  Republic of Korea 10  50.8 7 17 

126.  Republic of Moldova 10  4.3 1 11 

127.  Romania 10  23.0 4 14 

128.  Russian Federation 10  148.8 10 20 

129.  Rwanda 10  6.2 2 12 

130.  Samoa 10  0.17 0 10 

131.  San Marino 10  0.02 0 10 

132.  Sao Tome and Principe 10  0.16 0 10 

133.  Saudi Arabia 10  27.1 4 14 

134.  Senegal 10  7.0 2 12 

135.  Serbia 10  9.7 2 12 

136.  Seychelles 10  0.08 0 10 

137.  Sierra Leone 10  4.9 1 11 

138.  Singapore 10  5.08 2 12 

139.  Slovakia 10  5.2 2 12 

140.  Slovenia 10  1.9 1 11 

141.  Somalia 10  10.4 3 13 

142.  South Africa 10  51.7 7 17 

143.  Spain 10  39.4 5 15 

144.  South Sudan 10  10.0 3 13 

145.  Sri Lanka 10  17.0 3 13 

146.  Sudan 10  33.4 5 15 

147.  Suriname 10  0.4 0 10 

148.  Swaziland 10  1.1 1 11 

149.  Sweden 10  8.7 2 12 

150.  Switzerland 10  6.7 2 12 

151.  Syrian Arab Republic 10  12.5 3 13 

152.  Tajikistan 10  5.1 2 12 

153.  Thailand 10  60.1 8 18 

154.  The fYR of Macedonia 10  2.3 1 11 
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155.  Timor-Leste 10  0.92 0 10 

156.  Togo 10  5.4 2 12 

157.  Tonga 10  0.10 0 10 

158.  Trinidad and Tobago 10  1.22 1 11 

159.  Tunisia 10  10.2 3 13 

160.  Turkey 10  76.6 8 18 

161.  Uganda 10  17.0 3 13 

162.  Ukraine 10  50.1 7 17 

163.  United Arab Emirates 10  2.5 1 11 

164.  United Kingdom 10  60.2 8 18 

165.  United Rep. of Tanzania 10  34.4 5 15 

166.  Uruguay 10  3.2 1 11 

167.  Venezuela (Bolivarian Rep. of) 10  30.0 5 15 

168.  Viet Nam 10  90.3 9 19 

169.  Yemen 10  10.5 3 13 

170.  Zambia 10  10.9 3 13 

171.  Zimbabwe 10  10.4 3 13 
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Explanatory note on IPU online registration 
 
 
The IPU Secretariat online registration system can be accessed through the IPU website, 
on the 136

th
 Assembly page, simply by clicking on the Registration button.  The system 

will be open from 1 December 2016 and will close on 15 March 2017, after which 
delegates should register with the IPU registration service: registration@ipu.org. 
 

Important: It is recommended that all participants designate one delegation coordinator, 
who will be the sole user of the online registration system and will choose a password. 
 

The registration process is as follows: 
 

1.  Sign up for an account and enter the requested details on this page.  If you 
registered successfully for a recent Assembly, your identification information is still 
valid and may be used. 

 

If the IPU Secretariat has opened an account on your behalf using your 
parliament’s official e-mail address, you are invited to contact the IPU at 
registration@ipu.org for more information. 

 

2.  Once you have successfully created an account, sign in using your user name and 
password. 

 

3.  Click on "Register for this event" to register for the 136
th
 Assembly. 

 

4.  Click on "Start registration" to register your delegation.  In your capacity as 
delegation coordinator, do not forget to include yourself if you plan to attend the 
event. 

 

5. Please ensure that: 

 All information relating to membership in IPU governing bodies and 
committees is included under: "Title or function within the IPU";  

 Details pertaining to your national parliament are included under: 
"Title/function in Parliament/Organization". 

 You DO NOT use ALL CAPITALS. 

 You click on the “+” sign to add committees (when there are more than one). 
 

6.  It will be possible to make changes to your data until 15 March 2017, after which 
you should contact the IPU directly at registration@ipu.org. 

 
The registration process includes a validation phase, during which system 
administrators will examine your registration. Once your registration has been validated, 
you will be sent a confirmation e-mail. Otherwise, one of our administrators will contact 
you for any action that requires follow-up. 
 

Should you have any questions on registration, please send them to Ms. Sally-Anne 
Sader, Conference Services Officer, at sas@ipu.org, with copies to the generic IPU 
e-mail addresses: postbox@ipu.org as well as registration@ipu.org. 

mailto:registration@ipu.org
mailto:registration@ipu.org
mailto:registration@ipu.org
mailto:sas@ipu.org
mailto:postbox@ipu.org
mailto:registration@ipu.org
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Standing Committee on C-I/136/A.1 
Peace and International Security 1 December 2016 
 
 
 

Draft agenda 

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

occasion of the 135
th 

IPU Assembly in Geneva (October 2016) 
 
3. Elections to the Bureau of the Standing Committee 
 

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

 
4. Briefing by the President of the Committee 
 

 The President will highlight some of latest developments and initiatives in the field 
of Peace and International Security since the last meeting of the Standing 
Committee and will refer to activities taking place during the Assembly.  

 
5. The role of parliament in preventing outside interference in the internal 

affairs of sovereign States 
 

(a) Presentation of the draft resolution and the explanatory note 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
 Assembly 

 
6. 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 for the Committee agenda 

 
7. Any other business 
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Standing Committee on  C-II/136/A.1 
Sustainable Development, 1 December 2016 
Finance and Trade 

 
 
 

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 
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Standing Committee on C-III/136/A.1 
Democracy and Human Rights 1 December 2016 
 
 
 

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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Standing Committee on C-IV/136/A.1 
United Nations Affairs 1 December 2016 
 
 
 

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. Parliamentary follow-up on the Sustainable Development Goals (SDGs) in 

preparation for the 2017 session of the UN High-level Political Forum (HLPF) 
on Sustainable Development 

 

 Role of parliaments in the voluntary national reviews to the HLPF 

 IPU self-assessment toolkit 

 Parliamentary motions on the institutionalization of the SDGs 

 Other parliamentary initiatives in support of the SDGs (challenges and 
opportunities) 

 
4. Panel discussion on the main theme of the 2017 HLPF: Eradicating poverty and 

promoting prosperity in a changing world 
 
 This panel discussion will reflect widely on some of the main drivers of poverty in 

both developed and developing countries. 
 

Questions to be considered include: What policies and tools are available to 
effectively fight poverty in ways that are consistent with the sustainability agenda? 
What notion of prosperity ought to inform policymaking? What impact do new 
technologies have on the economy? How can the human rights framework guide 
policymakers? How should global economic and financial governance be reformed 
to facilitate national efforts to reduce poverty? 
 

The discussion will take its cue from the IPU Quito Communiqué 
(http://www.ipu.org/conf-e/128/quito-comm.htm ). Additional background materials 
will be provided closer to the meeting. 

 
5. Any other business 

 
 

http://www.ipu.org/conf-e/128/quito-comm.htm
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Assembly A/136/8-P.1 
Item 8 CL/200/14-P.1 
Governing Council 1 December 2016 
Item 14  
  
 
 

Amendments to the IPU Statutes and Rules 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statutes 

Article 25.1 25.1  The Executive Committee shall be composed of the 
President of the Inter-Parliamentary Union, 15 members belonging 
to different Parliaments and, the President of the Bureau of Women 
Parliamentarians and the President of the Board of the Forum 
of Young Parliamentarians of the IPU.  

 

Comment:  
 

In light of the growing role of the Forum of Young Parliamentarians of the IPU and 
the decision by the IPU governing bodies to further mainstream a youth 
perspective into the work of the Organization, it is recommended that the President 
of the Board of the Forum of Young Parliamentarians of the IPU join the Executive 
Committee as an ex officio member. 

 

 

 

During the 135
th
 IPU Assembly (Geneva, October 2016), the Executive Committee 

considered a number of amendments to the IPU Statutes and Rules. The following 
amendments are hereby submitted by the Executive Committee to the IPU Assembly 
and Governing Council, with the recommendation that they be formally adopted at the 
136

th
 IPU Assembly in Dhaka. 

 

According to the IPU Statutes and Rules, any amendment proposal shall be submitted 
in writing at least three months before the meeting of the Assembly and communicated 
to the Members of the IPU. Any sub-amendments to the Statutes shall be submitted in 
writing to the IPU Secretariat at least six weeks before the meeting of the Assembly. 
Sub-amendments to the Rules of the Assembly and the Standing Committees shall be 
communicated to all Members at least one month before the meeting of the Assembly 
and Governing Council. Amendments to the IPU Statutes and the Rules of the 
Assembly are adopted by the Assembly; amendments to the Rules of the Standing 
Committees and other subsidiary bodies are adopted by the Governing Council.   
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Statutes 

Article 25.2 2. The President of the Inter-Parliamentary Union shall be ex officio President of 
the Executive Committee.  Fifteen members shall be elected by the Governing 
Council; not less than 12 shall be elected from among the members of the 
Governing Council to which they shall continue to belong during their mandate.  At 
least three of the members elected must be women.  Each sex shall be 
represented by no less than 30 per cent of the elected members.  

 

Comment:  
 

This amendment aims to bring the Executive Committee in line with IPU’s drive towards gender 
equality, as well as with current practice in other bodies such as the Bureaux of the Standing 
Committees and IPU specialized committees. The Gender Partnership Group, in cooperation with the 
Chairs of the Geopolitical Groups, is currently finalizing the modalities for the implementation of this 
provision. 
 
 

Rules of the Assembly 

Rule 4 1.  The Assembly will meet twice a year and normally last for four days. The 
second At least one session of the year will shall be held in Geneva, unless the 
IPU governing bodies decide otherwise.  
 
2.  The place and date of each Assembly shall be determined by the Governing 
Council, if possible one year in advance (cf. Statutes, Art. 21 (b), Assembly Rule 
6). The Assembly may only be held in a host country if all IPU Members, 
Associate Members and Observers are invited and if their representatives 
shall be granted the visas required for participation by the government of 
the host country. The convocation of the Assembly shall be sent to all Members 
of the IPU at least four months before the opening of the session.  

 
 

Comment:  
 

As the two Assemblies of the year have the same format and similar outcomes, there is no reason to 
expect that the second Assembly of the year must be held in Geneva (what is important, for budget 
purposes, is that one of the two annual sessions be held in Geneva, unless a host Parliament agrees 
to cover the additional costs). The amendment also aims to spell out the IPU’s agreed visa policy in 
the formal Rules of the Assembly.  
 
 

Rules of the Assembly 

Rule 11.2(a) (a)  A request for the inclusion of an emergency item must relate to a recent 
major event situation of international concern, on which it appears necessary 
urgent action by the international community is required and on which it is 
appropriate for the IPU to express its opinion and mobilize a parliamentary 
response. Such a request must receive a two-thirds majority of the votes cast in 
order to be accepted.  

 

Comment: 
 

As a result of the 2003 reform of working methods of the IPU, the two previously existing categories of 
additional agenda items decided by the Assembly through a vote on the spot ("supplementary" and 
"emergency supplementary" items) were merged into one, but the sense of the "emergency" was lost.  
The absence of a clear definition of this term in the current Statutes and Rules has occasionally 
resulted in ambiguous and contradictory situations.  It is for this reason that the Executive Committee 
has decided to rectify the situation. 
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Rules of the Assembly 

Rule 15.1 1.  The Assembly shall start by holding a General Debate with an overall theme. 
During this General Debate, Members may also address the political, economic and 
social situation in the world. This debate shall not may give rise to the adoption of 
an motion or draft resolution outcome document, as decided by the Steering 
Committee and approved by the IPU Executive Committee.  

 

Comment: 
 

In recent years, the General Debate of the Assembly has often concluded with the adoption of a 
consensus outcome document. The Executive Committee proposes that this practice be formalized. 
 

Rules of the Standing Committees 

Rule 7.5  5. The Standing Committees shall elect a President and a Vice-President from 
among the members of their Bureau.  The posts of President and Vice-President 
shall normally be filled at a single election.  The geopolitical groups shall coordinate 
among themselves so as to ensure, to the extent possible, an equitable distribution of 
the posts of President and Vice-President of Standing Committees. 

 

Comment:  
 

Due to the varying calendar of parliamentary elections among the IPU Members, it is not always 
possible to synchronize the election of Bureau members, or of Committee President and Vice-
Presidents. This formulation offers more flexibility in the election process.  
 
 

Rule 18   Any Member of the IPU may submit a proposal for a subject item to be 
discussed by a Standing Committee at a future Assembly.  Such proposals shall be 
deposited with the IPU Secretariat no later than 15 days before the opening of the 
Assembly preceding the one where the subject will be discussed up to one day 
prior to the meeting of the respective Standing Committee Bureau. 

 

Comment: 
 

Practice has shown that, when preparing proposals for subject items to be taken up by the Standing 
Committees, Members need some time for consultations within and among delegations. This 
amendment offers the flexibility to do so. It is also consistent with Rule 20.4 of the Standing 
Committees, according to which, when considering the proposals for subject items to be discussed at 
future Assemblies, the Bureau may recommend one of the proposals, combine two or more of them 
dealing with the same subject or related subjects into a single item, put forward another subject item or 
decide to submit more than one proposal to the Standing Committee.   
 
 

Financial Regulations 

Rule 5.10  10.  Any Member of the IPU whose affiliation was suspended for failure to meet its 
financial obligations towards the IPU shall remain accountable for these arrears. 
Should such a Parliament subsequently present a request for reaffiliation earlier 
than 10 years after the date of its suspension, it shall pay, at the time of its 
reaffiliation, at least one third of the outstanding arrears and shall present a plan for 
the settlement of the full remaining amount over a reasonable period of time. Until 
the full sum is paid, this amount shall remain as a special debt and shall not be 
considered as arrears under the provisions of Articles 4.2 and 5.2 of the Statutes.  

 

Comment:: 
 

The Executive Committee has examined the question of whether, in situations of exceptionally long 
periods of absence from the IPU, the usual financial conditions for readmitting a previously suspended 
parliament were to be applied. The Executive Committee has decided to consider adding to the 
Financial Regulations a "statute of limitations" clause, stipulating after how many years a parliament 
seeking reaffiliation would be no longer held responsible for the arrears accumulated by its 
predecessors.
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CL/200/C.1 
1 December 2016 

 
 

Convocation of the 200
th

 session of the 
Governing Council of the IPU 

Dhaka, 2 and 5 April 2017 

 
 
 
 
Madam President,  
Mr. President, 
 
We have pleasure in informing you that the Governing Council of the Inter-Parliamentary 
Union will hold its 200

th
 session at the Bangabandhu International Conference Center 

(BICC) in Dhaka, Bangladesh. 
 
 
1. PARTICIPATION 
 

The Governing Council is composed of three members from each parliament represented 
in the IPU.  Each parliament's representation on the Governing Council must include both 
men and women.  Single-gender delegations will be limited to two members (Rule 1.2 of 
the Rules of the Governing Council). 
 
 
2. PROCEEDINGS OF THE SESSION 
 

The first sitting of the Governing Council will take place on Sunday, 2 April from 9 to 
10.45 a.m.  The second sitting will be held on Wednesday, 5 April, from 9.30 a.m. to 
1 p.m. and from 2.30 to 5 p.m.  
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3. PROVISIONAL AGENDA 
 

The provisional agenda for the session, prepared by the Executive Committee at its 
274

th 
session (October 2016), is as follows: 

 

1. Adoption of the agenda 
 

2. Approval of the summary records of the 199
th

 session of the Governing Council 
 

3. Proposals for the election of the President of the 136
th

 Assembly 
 

4. Questions relating to IPU membership 
 

(a) Requests for affiliation and reaffiliation to the IPU 
(b) Situation of certain Members 
(c) Observer status 

 

5. Report of the President 
 

(a) On his activities since the 199
th
 session of the Governing Council 

(b) On the activities of the Executive Committee 
 

6. Annual report of the Secretary General on the activities of the IPU in 2016 
 

7. Reports on recent IPU specialized meetings 
 

8. Implementation of the IPU Strategy for 2017-2021 
 

9. Cooperation with the United Nations system 
 
10. Financial results for 2016 

 

11. Activities of committees and other bodies 
 

(a) Forum of Women Parliamentarians 
(b) Committee on the Human Rights of Parliamentarians 
(c) Committee on Middle East Questions 
(d) Group of Facilitators for Cyprus 
(e) Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law 
(f) Gender Partnership Group 
(g) Advisory Group on HIV/AIDS and Maternal, Newborn and Child Health 
(h) Forum of Young Parliamentarians 

 
12. 137

th
 IPU Assembly (Saint-Petersburg, 14-18 October 2017) 

 
13. Future Inter-Parliamentary meetings 
 

 (a) Statutory meetings 
 (b) Specialized meetings and other events 
 
14. Amendments to the IPU Statutes and Rules 
 
15. Elections to the Executive Committee 

(cf. Article 21(k) of the Statutes and Rules 37, 38 and 39 of the Rules of the Governing 
Council) 
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4. SUPPLEMENTARY ITEMS 
 

In conformity with Governing Council Rule 13, members of the Council may request the inclusion of 
supplementary items in the agenda.  Such items must fall within the mandate of the Council which, 
according to Article 20 of the Statutes, determines and guides the activities of the IPU and controls 
their implementation. 
 
Any requests for the inclusion of supplementary items will be immediately transmitted by the 
Secretariat to all Council members.  After hearing the opinion of the Executive Committee, the Council 
shall decide on such a request by a majority of votes cast if the request is received by the Secretariat 
at least 15 days before the opening of the session; otherwise by a two-thirds majority. 
 
 
5. DOCUMENTS 
 

To the extent possible, working documents regarding various items of the provisional agenda will be 
sent out to Members and posted on the IPU website in advance. 
 

We look forward to fruitful discussions in the Governing Council next March and remain, 
 
 

Yours sincerely, 
 
 
 
 

 

 
Martin CHUNGONG 
Secretary General 

of the Inter-Parliamentary Union 

Saber CHOWDHURY 
President 

of the Inter-Parliamentary Union 
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