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املختصرة مذكرة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب  

للمجلس احلاكم ،200والدورة  ،136اجلمعية حول اجتماعات   
الربملاين الدويل لالحتاد واللجان الدائمة  

(2017 أبريل /نيسان 05-01 بنغالدش/  دكا)     
 

 مقدمة :
  

اجلمعية  اجتماعات -بنغالدش – دكا مدينة  تنعقد يف 05/04/2017إىل  01يف الفرتة من 
للمجلس احلاكم  200الدورة واجتماعات  ،والثالثني بعد املائة لالحتاد الربملاين الدويل السادسة

. وحيضر االحتادوفود برملانية متثل الربملاانت األعضاء يف  الفعالياتوتشارك يف هذه . لالحتاد
منظمات األمم املتحدة، واملنظمات بصفة عضو مشارك أو مراقب ممثلو عديد من  ،االجتماعات

، قليميةإلوممثلو املنظمات الربملانية ا ،والبنك الدويل ،الدولية األخرى املختصة كالصليب األمحر الدويل
 مريكا الالتينية، والربملانأ فريقي، واحتاد برملاانتاإلالربملاين  االحتاد، و الربملاين العريب االحتادومن بينها 

 ورويب .... وغريها.األ
 

املشاركني يف  ،ويسر األمانة العامة لالحتاد أن تقدم لألخوة أعضاء الوفود الربملانية العربية
سيتم تداوهلا يف هذه هذه املذكرة اليت تلقي ضوءًا على أهم القضااي اليت  ،دكا القادمةاجتماعات 
. وأتمل االحتادحملة عن إىل  إضافة املختلفة االحتاداألنشطة اليت ستقوم هبا هيئات  وأهم، االجتماعات

 ويسر عوانً هلم يف نشاطهم ويف أدائهم ملهماهتم على أكمل وجه. ،األمانة العامة أن تكون هذه املذكرة
 ومضموهنا، ةأن تتلقى أية مالحظات أو اقرتاحات على أسلوب إعداد هذه املذكر حتاد الاألمانة العامة ل

ألهداف إىل اتعميماً للفائدة ووصوالً  ،أية مذكرات مستقبلية إعدادعند  بعني االعتبار ليتسىن لنا أخذها
 املرجوة.

 
*        *       * 
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 :وبرانمج العمل مكان االجتماعات -أوالً 
 

 مركزلالحتاد الربملاين الدويل، واجتماعات اجمللس احلاكم، وكذلك اجتماعات اللجان الدائمة، ومجيع األنشطة املرتبطة هبا يف  136جتري اجتماعات اجلمعية 
 وفق برانمج العمل التايل: دكايف مدينة  للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
 مركز ،(األول الطابق) Windy Town اللجنة الفرعية للشؤون املالية 13:00 11:00 2017/03/29 األربعاء

 للمؤمترات الدويل بنغاابندو
 مغلقة

 مركز ،(األول الطابق) Windy Town اللجنة الفرعية للشؤون املالية 18:00 15:00  
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 مغلقة

 الدويل بنغاابندو مركز ،Main Lobby بدء التسجيل 18:00 09:00 2017/03/30 اخلميس
 للمؤمترات

 

 مركز (األول الطابق)Windy Town اللجنة التنفيذية 13:00 10:00  
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 مغلقة

 مركز (األول الطابق)Windy Town اللجنة التنفيذية 18:00 15:00  
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 مغلقة

 مركز (األول الطابق)Windy Town جمموعة الشراكة اجلندرية 10:00 09:00 2017/03/31 اجلمعة
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 مغلقة
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 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
 بنغاابندو األول( مركز الطابق) Green View 2 جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 13:00 09:30 2017/03/31 اجلمعة

 للمؤمترات الدويل
 مغلقة

 بنغاابندو مركز (األول الطابق)Windy Town اللجنة التنفيذية 13:00 10:00  
 للمؤمترات الدويل

 مغلقة

 بنغاابندو األول( مركز الطابق) Green View 2 جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 18:00 14:30  
 للمؤمترات الدويل

 مغلقة

 بنغاابندو مركز (لاألو  الطابق)Windy Town اللجنة التنفيذية 18:00 15:00  
 للمؤمترات الدويل

 مغلقة

 بنغاابندو مركز (األول الطابق)Windy Town مكتب النساء الربملانيات 09:15 08:00 2017/04/01 السبت
 للمؤمترات الدويل

 مغلقة

 بنغاابندو )الطابق األول( مركز  Celebrity Hall منتدى النساء الربملانيات 12:30 09:30  
 للمؤمترات الدويل

 

منتدى النساء انطالق جمموعة  12:30 11:00  
 الربملانيات

Windy Town(األول الطابق) بنغاابندو مركز 
 للمؤمترات الدويل

 

اجتماع رؤساء اجملموعات  12:30 11:00  
 ورؤساء اللجان الدائمة اجليوسياسية

Green View 2 (مركزاألول الطابق ) 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 مغلقة

 بنغاابندو مركز (األول الطابق)Windy Town العربيةاالجتماع التنسيقي للمجموعة  14:30 13:00  
 للمؤمترات الدويل
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 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
اجتماع املستشارين وسكراترية  15:00 14:00 2017/04/01 السبت

 الوفود
Harmony Hall   (األرضي الطابق) مركز 

 للمؤمترات الدويل بنغاابندو
 

 ( مركز)الطابق األول  Celebrity Hall منتدى النساء الربملانيات 18:00 14:00  
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 

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

Green View 1 (مركز الطابق )األول 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 مغلقة

 مركز (األول الطابق) Green View 2 جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 18:00 14:30  
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 مغلقة

 مركز (األول الطابق)Windy Town شؤون الشرق األوسطجلنة  18:00 15:00  
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 مغلقة

   حفل استقبال 20:30 19:30  
 اللجنة التوجيهية للجمعية العامة 09:00 08:00 02/04/2017 األحد

 ) التسيري(
Elegant room (األرضي الطابق) مركز 

 للمؤمترات الدويل بنغاابندو
 مغلقة

جملس إدارة منتدى الربملانيني  10:00 09:00  
 الدويلالشباب لالحتاد الربملاين 

Windy Town(مركزاألول الطابق ) 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 مغلقة
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 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
 ( مركز)الطابق األرضي  Hall of Fame اجمللس احلاكم 11:00 09:00 02/04/2017 األحد

 للمؤمترات الدويل بنغاابندو
 

 الدائمة لشؤون مكتب اللجنة 11:00 09:00  
 املتحدة األمم

Green View 2 (مركزاألول الطابق ) 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 مغلقة

  ألمن الدولينياللسلم و  اللجنة الدائمة 12:30 09:00  
 تالربملاان حول دورمناقشة مشروع القرار 

يف الشؤون  التدخل اخلارجي منع يف
 ذات السيادة للدول الداخلية

Celebrity Hall   ( مركز)الطابق األول 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 

منتدى الربملانيني الشباب لالحتاد  13:00 10:00  
 الربملاين الدويل

Carnival Hall  (األرضي الطابق) مركز 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 

اجتماع مجعية األمناء العامني  12:30 11:00  
 الوطنية للربملاانت 

Harmony Hall   (األرضي الطابق) مركز 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 

بدء املناقشة العامة : اجلمعية العامة 13:00 11:00  
بشأن معاجلة عدم املساواة: حتقيق 

 يف الكرامة والرفاه للجميع
 
 

Hall of Fame    (األرضي الطابق) مركز 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو
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 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
 بنغاابندو مركز )األول الطابق)Windy Town اإلنساين الدويل القانون احرتام تعزيز جلنة 13:00 11:30 02/04/2017 األحد

 للمؤمترات الدويل
 مغلقة

  للمؤمترات الدويل بنغاابندو مركز  Main Lobby صورة مجاعية ــ لكامل الوفد 14:30 14:00  
 :اجلمعية العامة 17:00 14:30  

 النقاش العام 
Hall of Fame  (األرضي الطابق) بنغاابندو مركز 

 للمؤمترات الدويل
 

اجتماع مجعية األمناء العامني  17:30 14:30  
 الوطنية للربملاانت 

Harmony Hall   (األرضي الطابق) بنغاابندو مركز 
 للمؤمترات الدويل

 

 اللجنة الدائمة للسلم واألمن الدويل 17:30 14:30  
بشأن دور  مناقشة وصياغة مشروع قرار

الربملاانت يف منع التدخل اخلارجي يف 
 الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة

Celebrity Hall   بنغاابندو )الطابق األول( مركز 
 للمؤمترات الدويل

 

 بنغاابندو مركز األول( الطابق) Green View 2 جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 18:00 14:30  
 للمؤمترات الدويل

 مغلقة

اللجنة الدائمة للتنمية املستدامة  18:30 14:30  
 والتمويل والتجارة:
 بشأن قرار مشروع مناقشة وصياغة

املعزز على أهداف  الدويل التعاون تشجيع
 بشأن سيما ال ،SDGs التنمية املستدامة

 للتنمية حمركا بوصفها للمرأة املايل اإلشراك

Carnival Hall  بنغاابندو )الطابق األرضي( مركز 
 للمؤمترات الدويل

 



9 

 

 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
 :اجلمعية العامة 18:30 17:00 02/04/2017 األحد

 البند الطارئ اعتماد 
Hall of Fame    (األرضي الطابق) مركز 

 للمؤمترات الدويل بنغاابندو
 

 09:00 03/04/2017 اإلثنني
09:00 
10:30 

13:00 
10:30 
13:00 

 اجلمعية العامة
 مناقشة حول البند الطارئ •
  مواصلة املناقشة العامة •

Hall of Fame  (األرضي الطابق) مركز 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 

  الدويل واألمن للسلم اللجنة الدائمة 13:00 09:00  
حول مناقشة مشروع القرار من  االنتهاء

 التدخل اخلارجي منع يف تالربملاان دور
 للدول ذات السيادة يف الشؤون الداخلية

Celebrity Hall   ( مركز)الطابق األول 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 

اللجنة الدائمة للدميقراطية وحقوق  12:30 09:30  
 اإلنسان
 ليتم تبنيه يف القرار مشروع مناقشة

عن التشارك  137 اجلمعية العامة الـــ
 20الـــــ الذكرى: يف خرباتنا املتنوعة

 للدميقراطية العاملي لإلعالن
 
 

Carnival Hall  (األرضي الطابق) مركز 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو
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 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
 مركز (األول الطابق) Green View 2 جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 13:00 09:30 03/04/2017 اإلثنني

 للمؤمترات الدويل بنغاابندو
 مغلقة

اجتماع مجعية األمناء العامني  12:30 10:00  
 الوطنية للربملاانت 

Harmony Hall   (األرضي الطابق) مركز 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 

اجتماع مجعية األمناء العامني  17:30 14:30  
 الوطنية للربملاانت 

Harmony Hall   (األرضي الطابق) مركز 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 

مكتب اللجنة الدائمة للتنمية  18:30 14:30  
 :املستدامة والتمويل والتجارة
 حول لقرارا مناقشة وصياغة مشروع

على  املعزز الدويل التعاون تشجيع
 ،SDGs أهداف التنمية املستدامة

 للمرأة املايل اإلشراك بشأن سيما ال
 للتنمية حمركا بوصفها

Celebrity Hall (األول الطابق) مركز 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 

 :اجلمعية العامة 18:30 14:30  
 النقاش العام 

Hall of Fame  (األرضي الطابق) مركز 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 

 بشأن البند الطارىء جلنة صياغة 18:30 14:30  
 

Windy Town(مركزاألول الطابق ) 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 مغلقة
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 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة اجللسةبدء  التاريخ اليوم
 م واألمنلللس اللجنة الدائمةمكتب  16:30 14:30 03/04/2017 اإلثنني

  الدوليني
Green View 2 (مركز الطابق )بنغاابندو األول 

 للمؤمترات الدويل
 مغلقة

 بنغاابندو األول( مركز الطابق) Green View 2 جلنة قضااي الشرق األوسط 18:30 17:00  
 للمؤمترات الدويل

 مغلقة

 بنغاابندو األول( مركز الطابق)Windy Town جمموعة الشراكة اجلندرية 10:00 9:00 04/04/2017 الثالاثء
 للمؤمترات الدويل

 مغلقة

مكتب اللجنة الدائمة للتنمية  11:00 09:00  
 .املستدامة والتمويل والتجارة

Green View 2 (مركز الطابق )بنغاابندو األول 
 للمؤمترات الدويل

 مغلقة

 اللجنة الدائمة لشؤون األمم املتحدة 13:00 09:00  
املتابعة الربملانية  حول نقاش -

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

لــ  الرئيسي املوضوع حول نقاش -
HLPF 2017 املتحدة لألمم :
 يف الرخاء وتعزيز الفقر على القضاء
 متغري عامل

Celebrity Hall   بنغاابندو )الطابق األول( مركز 
 للمؤمترات الدويل
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 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
اللجنة الدائمة للدميقراطية وحقوق  12:30 09:30 04/04/2017 الثالاثء

 اإلنسان
: للمراهقني اآلن العمل حول نقاش
 صحة تعزيز يف الربملانيني دور

 والرفاه املراهقني

Carnival Hall  (األرضي الطابق) مركز 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 

 مركز (األول الطابق)   Windy Town اللجنة التنفيذية 12:30 10:00  
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 مغلقة

اجتماع مجعية األمناء العامني  12:30 10:00  
 الوطنية للربملاانت 

Harmony Hall   (األرضي الطابق) مركز 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 

 يف الربملاانت حول تفاعلي نقاش 16:00 14:00  
 الرقمي العصر

Carnival Hall  (األرضي الطابق) مركز 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 

اللجنة الدائمة للتنمية املستدامة  16:00 14:30  
 والتمويل والتجارة:

 التعاون تشجيع بشأن قرار مشروع اعتماد
املعزز على أهداف التنمية  الدويل

 بشأن سيما ال ،SDGs املستدامة
 للتنمية حمركا بوصفها للمرأة املايل اإلشراك

Celebrity Hall  الطابق األول( مركز( 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو
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 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
اجتماع مجعية األمناء العامني  17:30 14:30 04/04/2017 الثالاثء

 الوطنية للربملاانت 
Harmony Hall   (األرضي الطابق) مركز 

 للمؤمترات الدويل بنغاابندو
 

 بنغاابندو مركز (األول الطابق) Green View 2 جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 18:00 14:30  
 للمؤمترات الدويل

 مغلقة

 اجلمعية العامة  18:30 14:30  
 إقرار القرار حول البند الطارئ، •
 اختتام املناقشات العامة •

Hall of Fame   (األرضي الطابق) مركز 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 

  الدويل واألمن للسلم اللجنة الدائمة 18:30 16:30  
 الربملاانت دور بشأن قرار مشروع اعتماد
 الشؤون يف اخلارجي التدخل منع يف

 السيادة ذات للدول الداخلية

Celebrity Hall   ( مركز)الطابق األول 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 

 بنغاابندو ( مركزاألول الطابق)Windy Town مكتب النساء الربملانيات 18:30 16:30  
 للمؤمترات الدويل

 مغلقة

 :اجمللس احلاكم 13:00 9:30 05/04/2017 األربعاء

 اإلنسان حقوق بشأن قرارات-
 و للربملانيني،

 املتخصصة االجتماعات تقارير -

Hall of Fame    (األرضي الطابق) مركز 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو
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 نوع اجللسة مكان اإلنعقاد الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم

اللجنة الدائمة للدميقراطية مكتب  15:30 14:00  
 اإلنسانوحقوق 

 

Green View 2 (مركزاألول الطابق ) 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 مغلقة

 مركز (األرضي الطابق)   Hall of Fame اجمللس احلاكم  14:30  
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو

 

 اجلمعية العامة    
 القرارات إقرار •
 تقارير اللجان الدائمة •
 وثيقة نتائج املناقشات العامة،  •
 اختتام اجللسة •

Hall of Fame   (األرضي الطابق) مركز 
 للمؤمترات الدويل بنغاابندو
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 للمجلس احلاكم: املئتنياجتماعات الدورة  -اثنياً 
 

للمجلس احلاكم  املئتنياجتماعات الدورة  ،والثالثني بعد املائة الســــــــــــــادســــــــــــــةاجلمعية  إطارتنعقد يف 
 :دكايف مدينة  للمؤمترات الدويل بنغاابندو مركزيف  ،لالحتاد الربملاين الدويل

 املشاركة: (1
الربملاين الدويل بوفد يتكون  االحتاديتمثل كل برملان عضو يف  ،احلاكم سب اللوائح اخلاصة ابجمللسحب

من ثالثة أعضاء شريطة أن يضم الوفد أعضاء من اجلنسني، ويف حال كان تركيب الوفد مقتصرا  على أعضاء 
مينح الربملان  ،)من حيث التصويت عوضا  عن ثالث أصوات عضوينإىل  من جنس واحد تُقّلص العضوية

 .صواتن(
 اجللسات: (2

 9:00 من الساعة  ،2017 أبريل/  نيسان 02 االحديوم  ،تنعقد اجللسة األوىل للمجلس احلاكم
 .11:00وحىت الساعة 

وحىت  9:30من الساعة   ،2017 أبريل/  نيسان 05 األربعاءأما اجللسة الثانية، فستنعقد يوم 
 .ظهرال بعد من 5 حىت الساعة 2.30 من الساعةو  .13:00الساعة 

 
 مشروع جدول أعمال اجمللس: (3

 البنود التالية: 200 اجمللسيتضمن جدول أعمال 
 .األعمال جدول إقرار .1
  .للمجلس احلاكم 199 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) 
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 .التنفيذية اللجنة حول أنشطة (ب) 
 .2016 عام يف الدويل الربملاين االحتاد أنشطة عن العام لألمني السنوي التقرير .6
 .الدويل الربملاين لالحتاد األخريةاملتخصصة  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) 
 .لقربص امليسرين جمموعة( د) 
 .اإلنساين الدويل القانون احرتام تعزيز جلنة( ه) 
 .اجلندرية الشراكة جمموعة( و) 
 والوليد األم وصحة 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

 :املستقبليةاجتماعات الربملان الدويل  .13
 .النظامية االجتماعات( أ) 
 .املناسبات من وغريها ،املتخصصة االجتماعات( ب) 

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

 (كما احل للمجلس الداخلي النظام من 39و 38و 37 والقواعد األساسي النظام من( K) 21 املادة راجع) 
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 والثالثني بعد املائة: السادسةجدول أعمال اجلمعية  - اثلثاً  
 

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

2017. 
 

 البنود التالية: 135يتضمن جدول أعمال اجلمعية 
 .136انتخاب رئيس ونواب رئيس اجلمعية العامة  .1
 النظر يف طلبات إدراج بند إضايف يف جدول أعمال اجلمعية العامة. .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

 .(ألمن الدولينياللسلم و 
(، ال سيما اإلشراك املايل SDGsعلى أهداف التنمية املستدامة )املعزز تشجيع التعاون الدويل  .5

 .املستدامة والتمويل والتجارة()اللجنة الدائمة للتنمية  للمرأة بوصفها حمركا للتنمية
  تقارير اللجان الدائمة. .6
 ،، واللجنة الدائمة للتنمية املستدامةألمن الدولينياللسلم و جنة الدائمة املعنية للاملوافقة على البنود  .7

 .وتعيني املقررين 138الـــالعامة والتمويل والتجارة للجمعية 
 لالحتاد الربملاين الدويل.التعديالت على النظام األساسي والقواعد  .8
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 جدول أعمال اجلمعية: على طارئة بنودالطلبات اخلاصة إبدراج  - رابعاً 
 
 

إبدراج طلبًا يف جنيف  ،األمانة العامة لالحتاد الربملاين الدويل تلقتحىت اتريخ إعداد هذه املذكرة 
 :على جدول أعمال اجلمعيةالبنود الطارئة االتية، 

الربملانيةالشعبة   عنوان البند 
 اختاذ سياسات أكثر تشددا  حول اهلجرة، وخطر انتهاكات حقوق االنسان املكسيك 

دعم الربملاانت الختاذ اجراءات عامليا  للتصـــــــــــدي للمجاعة غري املســـــــــــبوقة وال  تؤثر  اململكة املتحدة
 على املاليني من الناس.

 وجنوب السودان والصومال ومشال كينيااجملاعة ال  بتعرض هلا سكان اليمن  بلجيكا
 

كما تقدمت اليوم الشعععععبة الربملانية الفلسععععطينية ابسععععم اجملموعة  الربملاين العربية  بطلب إدراج بند 
 طارىء حتت عنوان:

 في دولة فلسطين المحتلة اإلسرائيلي االستيطان
 دور البرلمانات: غير قانوني ومدمر لحل الدولتين

 مقدمة من الوفد الفلسطيني باسم المجموعة العربيةمذكرة توضيحية 
  

، واصلت إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، سياستها غير المشروعة المتمثلة 1967منذ حرب عام    
 لبناء المستوطنات والطرق االلتفافية والجدار الفاصل. والهدم للمنازل بالضم والمصادرة لألراضي الفلسطينية

القانون الدولي واتفاقيات جنيف  ، دأب الكنيست اإلسرائيلي على إصدار تشريعات تنتهكومنذ ذلك الحين
 مبادئ األمم المتحدة واالتحاد البرلماني الدولي.وميثاق و 

، أقر الكنيست ما يسمى "قانون التسوية" الذي يتعارض حتى مع أحكام المحكمة 2017شباط   6في       
كانون األول / ديسمبر   23المؤرخ في   2334العليا اإلسرائيلية بشأن حقوق الملكية، وقرار مجلس األمن 

 خاصة.األراضي الفلسطينية ال على. ويخول هذا القانون إنشاء مستوطنات إسرائيلية 2016
، 2017شباط / فبراير  9وفي بيان صادر عن رئيس االتحاد البرلماني الدولي، صابر تشودري في    

لمصادقة الكنيست اإلسرائيلي على قانون التسوية واعتبره إهانة  واستنكارهأعرب عن خيبة أمله العميقة، 
العتماد  أسفهنيو غوتيريس عن لسيادة القانون. وأعرب المتحدث باسم االمين العام لألمم المتحدة انطو 
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مشروع القانون يتناقض مع القانون الدولي وسيكون له عواقب قانونية بعيدة  مضيفا بأن مشروع القانون.
 المدى بالنسبة إلسرائيل.

 

 واإلنسانيةانه من الملح أن يضطلع المجتمع الدولي واالتحاد البرلماني الدولي بمسؤولياتهم األخالقية    
لفصل العنصري والتطهير المتعلق  با ونظامهالدولي  حدا لعدم امتثال إسرائيل للقانون  واوأن يضع والقانونية

 ينبغي أن تشمل المساءلة تدابير عقابية وعقوبات على حكومة وبرلمان اسرائيل. .اإلثني
 
 

 مشروع قرار مقدم من وفد فلسطين باسم المجموعة العربية 
 

 لالتحاد البرلماني الدولي :  136الجمعية ال 
 446( و 1973) 338( و 1967) 242إذ تؤكد من جديد على قرارات مجلس األمن ذات الصلة  (1)

( 2008) 1850( و 2003) 1515( و 2002) 1397( و 1980) 465( و 1979) 452( و 1979)
(، وكذلك  1949ة جنيف الرابعة )الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية، واتفاقي(، و 2016) 2334و

 .القرارات ذات الصلة الصادرة عن االتحاد البرلماني الدولي
 

االستعماري اإلسرائيلي في فلسطين المحتلة الذي ال يزال االستيطاني مشروع الوإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء  (2)
حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير، فضال لنكر بصورة منتظمة تي

 ،المعترف به دولياالمصادق عليه و عن حل الدولتين 
 

، 1967دين جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي ألراضي فلسطين المحتلة منذ عام ت( وإذ 3)
في ذلك بناء المستوطنات وتوسيعها، ونقل المواطنين اإلسرائيليين إلى وال سيما في القدس الشرقية وحولها، بما 

األراضي المحتلة، ومصادرة األراضي، وهدم المنازل، وإلغاء حقوق اإلقامة، فضال عن التهجير القسري للمدنيين 
 الفلسطينيين، في انتهاك اللتزامات إسرائيل بموجب القانون اإلنساني الدولي،

 

ميع اإلجراءات التشريعية واإلدارية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، لتغيير جان وإذ تؤكد ( 4)
مركز مدينة القدس، من التوسع االستيطاني إلى نقل السكان، فضال عن التشريعات الرامية إلى ضم األراضي 

 قانونية، شرعيةالمحتلة إلى دولة إسرائيل، ليس لها 
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أنه بموجب القانون الدولي، ومبادئ األمم المتحدة واالتحاد البرلماني الدولي، ال يجوز ذكر من جديد توإذ ( 5)
 اكتساب األراضي باستخدام القوة،

 
وبالنظر إلى أن العديد من الخطوات التي اتخذها الكنيست اإلسرائيلي هي مناهضة للسالم وانتهاك المبادئ ( 6)

 (،2017)فبراير "قانون التسوية"ذلك ما يسمى  اني الدولي، بما فياألساسية لالتحاد البرلم
 

 وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء:( 7)
 بالمبادئ والقيم التي تم تبنيها. هالتزاماالتحاد البرلماني الدولي وعدم ا. انتهاك الكنيست اإلسرائيلي لميثاق أ

 البرلماني الدولي. ب. عدم التزام إسرائيل بميثاق األمم المتحدة الذي يستند إليه ميثاق االتحاد
أكثرها عنصرية هو ما و ج. دور الكنيست اإلسرائيلي في سن تشريعات تتناقض مع مبادئ حقوق اإلنسان، 

 (.2017فبراير  6التسوية" )قانون يسمى "
 

مستوطنات في دولة فلسطين ؤكد من جديد أن قيام إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، بإنشاء الت -1
القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون ، بما فيها المحتلة

   الدولي، ويشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسالم العادل والدائم والشامل.
القانون اإلنساني   لتزاماتها بموجبالفوري ال تنفيذالإسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، إلى  تطالب -2

وقف ال، وقرارات األمم المتحدة، واالتفاقات الموقعة، بما في ذلك ومواثيق حقوق االنسان , الدولي
ي فلسطين المحتلة، بما في ذلك ي االستعماري فاالستيطانالمشروع أنشطة كامل ألعمال البناء و ال

هدم المنازل  من خالل للسكان  ري القس التهجيرسرقة واستغالل الموارد الطبيعية، فضال عن سياسات 
 وعمليات اإلخالء وإلغاء اإلقامة؛

بما في ذلك ما يتعلق بالقدس  1967حزيران  الرابع منتؤكد أنها لن تعترف بأي تغييرات على حدود  -3
من شأنه التأثير إحداث أي تغيير بوفقا لالتفاقيات الموقعة بين الطرفين والتي ال تسمح ألي طرف 

 ؛وضع النهائيعلى مفاوضات ال
دعو إلى تضروري إلنقاذ حل الدولتين، و امر ؤكد أن وقف جميع األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية ت -4

 ؛االتجاهات السلبية على األرض التي تعرقل حل الدولتين للعودة عناتخاذ خطوات إيجابية على الفور 
تسوية " الذي يجيز الب "قانون إلغاء ما يسمى بالعمل فورا على تعليق و طالب الكنيست اإلسرائيلي ت -5

جريمة حرب بموجب نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهو  فعاًل غير قانوني ويعتبر
 ؛ 2334انتهاك صارخ للقانون الدولي واالتفاقيات الدولية، بما في ذلك قرار مجلس األمن 
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 ،والمعاهد والجامعات والنقابات والكنائسنظمات القرار الذي اتخذته العديد من الدول والم تثمن عاليا  -6
األراضي الفلسطينية  المقامة على تعامل مع أي منتجات تنتج في المستوطنات بعدم الوما إلى ذلك، 

 .ان تحذو حذوهمالمحتلة، وتدعو جميع الدول األعضاء إلى 
، 1967د عام دعو جميع أعضاء االتحاد البرلماني الدولي إلى االعتراف بدولة فلسطين على حدو ت -7

القابلة للتصرف للشعب  حترام الحقوق غيرلى اكاستثمار في السالم في منطقة الشرق األوسط، وا
 ؛الفلسطيني

   
 
 

 :إجرائية مالحظة
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  ،اراختاذ احتياطيات الجتماع جلنة الصياغة يف فرتة بعد الظهر من اليوم نفسه من أجل إعداد مشروع قر 
 الختاذ القرار. 2017أبريل/ نيسان  4مث ستجتمع اجلميعة العامة يوم 

 ،إن مجيع الطلبات إلدراج بند طارئ جيب أن تتعلق مبوقف كبري حدث يف اآلونة األخرية، وانل اهتماما  دوليا  
يعرب عن رأيه أن  ويتطلب 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.

مرفقة مبذكرة توضيحية موجزة ومشروع  ،أن تكون مجيع مقرتحات البند الطارئ أيضًا، جيبو  
 قرار، حيدد بوضوح نطاق هذا املوضوع الذي ينطوي عليه الطلب.
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 اجتماعات اللجان الدائمة: - خامساً 

 
 لالحتاد الربملاين الدويل. 136اجلمعية العامة  خالل األربع اللجان الدائمة سوف جتتمع كافة

 
I)  الدولينيمن ألواجلنة السلم  -اللجنة الدائمة األوىل: 

 
 يتضمن جدول أعماهلا البنود اآلتية:

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

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

 الشواغر املوجودة يف املكتب على أساس املقرتحات الواردة من اجملموعات اجليوسياسية.ستقوم اللجنة مبلء 
 .إحاطة من رئيس اللجنة .4

سيقوم الرئيس بتسليط الضوء على بعض أحدث التطورات واملبادرات يف جمال السالم واألمن 
 وسوف يشري إىل األنشطة ال  جتري خالل اجلمعية. ،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
 .)ج( صياغة واعتماد مشروع القرار يف اجللسة العامة

 .136تعيني مقرر إىل اجلمعية العامة )د( 
 .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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II)  جلنة الّتنمية املستدامة والتمويل والتجارة-اللجنة الدائمة الثانية : 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ما يستجد من أعمال. .6
 
 
 
 
 
 



24 

 

 
III)  جلنة الدميقراطية وحقوق اإلنسان: -اللجنة الدائمة الثالثة 

 ستناقش اللجنة يف اجتماعاهتا جدول أعمال يتضّمن البنود اآلتية:
 جدول األعمال.إقرار  .1
، يف 135املوافقة على حمضر جلسة اللجنة اليت عقدت خالل مجعية االحتاد الربملاين الدويل  .2

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

 .لإلعالن العاملي للدميقراطية
يف  137يف اجلمعية لذي ستتم مناقشته ستساعد املناقشة التحضريية املقررين يف صياغة القرار، وا

 مالقرار أعضاء االحتاد الربملاين الدويل الفرصة لتجديد التزامهسيمنح . و 2017أكتوبر/ تشرين األول 
ابلسالم يف العامل على أساس الدميقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون. وميكن أن تشمل األسئلة 

 لنظر فيها:اال  سيتم 
التغيري  -الربملان، واألحزاب السياسية واالنتخاابت  –كيف ميكن للمؤسسات الدميقراطية  •

 ؟2030من اآلن وحىت عام 
الناس يف اجملتمع الذين يؤمنون بعمليات تعاونية،  نسبةكيف ميكن للربملاانت العمل على زايدة  •

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

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

اعرتاف متزايد أبمهية إىل  ،لقد أدت التطورات يف جمال الصحة العاملية وأهداف التنمية املستدامة
. سيتناول النقاش دراسة املمارسات اجليدة والتحدايت لضمان رفاههمالرتكيز على صحة املراهقني و 

 على حقهم يف الصحة.أن املراهقني حيصلون 
 ،إن املراهقة هي مرحلة حرجة للوفاء ابلقدرات البدنية واملعرفية والعاطفية واالجتماعية واالقتصادية

ملراهقني إىل اس صحة ورفاه األفراد البالغني واجملتمع ككل. وغالبا ما ينظر اإذ تعترب هذه العناصر أس
أي جمتمع.  ومع  يفم اجملموعة األفضل صحة على أهن ،(عاما   19-10)الذين ترتاوح أعمارهم بني 

ذلك، تشري تقديرات منظمة الصحة العاملية أنه يف كل عام، ما يقرب من مليون مراهق ميوتون من 
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أمراض ميكن الوقاية منها، وأن عشرات املاليني يعانون من إصاابت، ومئات املاليني طّوروا سلوكيات 
 اثر غري الصحية.اآلوطويلة األجل ابإلضافة إىل  ضارة؛ وهلذه القضااي عواقب صحية قصرية

 .ما يستجد من أعمال .5
 

IV)  مم املتحدة:اخلاصة بشؤون األاللجنة  –الرابعة  اللجنة الدائمة 
 

 يتضمن جدول أعمال اللجنة البنود اآلتية:
 جدول األعمال إقرار .1
يف  ،135الربملاين الدويل  االحتاداللجنة اليت عقدت خالل مجعية  ةاملوافقة على حمضر جلس .2

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

 املستدامة: للتنمية( HLPF) السياسي املستوى رفيع املتحدة األمم
 .HLPF لـ الطوعية الوطنية املراجعات يف الربملاانت دور •
 .الذايت للتقييم الربملاين الدويل االحتاد أدوات جمموعة •
 .SDGs مأسسة على الربملانية االقرتاحات •
 .(والفرص التحدايت) SDGs لدعم أهداف التنمية املستدامة أخرى برملانية مبادرات •

 يف الرخاء وتعزيز الفقر على القضاء :HLPF 2017لع 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 ملكافحة املتاحة واألدوات السياسات هي ما: فيها النظر يتعني ال  األسئلة وتشمل
 ه لصّناعإبالغالذي جيب  الرخاء مفهوم ما ؟مستدامة أجندة مع تنسجم ال  لطرقاب فعال

إلطار حقوق اإلنسان أن  ميكن وكيف االقتصاد؟ على اجلديدة التقنيات أتثري هو ما السياسات؟
 الوطنية اجلهود لتسهيل العاملية واملالية االقتصاديةاحلوكمة  إصالح ينبغي كيف  ؟يوجه صّناع القرار

 الفقر؟ من للحد
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 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

 
 اهليئات واللجان األخرى:األجهزة اجتماعات  -دساً سا

 
احلاكم لدراســــــــتها  اجمللسإىل  تقارير عن اجتماعاهتا ،اهليئات واللجاناألجهزة ســــــــوف تقدم مجيع هذه 

 وإقرارها.
 
 :اللجنة التنفيذية – 1

 تنعقد على النحو التايل:
وحىت الساعة  ،10:00من الساعة   ،2017 مارس آذار /  30 اخلميسيوم  اجللسة األوىل

 .18:00وحىت الساعة  ،15:00، ومن الساعة  13:00
وحىت الساعة  ،10:00من الساعة   ،2017 مارس آذار /  31 اجلمعةيوم  الثانيةاجللسة 
 .18:00وحىت الساعة  ،15:00ومن الساعة  ،13:00

وحىت الساعة  ،10:00من الساعة   ،2017 أبريل/  نيسان 04 الثالاثءيوم  الثالثةاجللسة 
12:30. 

 
 منتدى النساء الربملانيات: – 2

 
 النساء الربملانيات: منتدىاجتماع  –أ 
 

من الساعة   ،2017 أبريل/  نيسان 01 السبتيوم النساء الربملانيات  منتدى جلسةتنعقد 
 . 18:00وحىت الساعة  ،14:00و من الساعة   ،12:30وحىت الساعة  ،09:30
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 الربملانيات: مكتب النساءاجتماع  –ب 
 

من الساعة   ،2017 أبريل/  نيسان 01 السبتيوم الربملانيات  األوىل ملكتب النساء اجللسة تنعقد
 .09:15وحىت الساعة  ،8:00

من الساعة   ،2017 أبريل/  نيسان 04 الثالاثءالربملانيات يوم فستنعقد  ،اجللسة الثانيةأما 
 .18:20وحىت الساعة  ،16:30
 

 يتضمن البنود اآلتية:يناقش اإلجتماع جدول أعمال 
 الربملاين النساء ملنتدى 25العع الدورة رئيس انتخاب .1

 ترحيبية كلمة
 األعمال جدول إقرار. 2
 اجلندرية األنشطة. 3

 الربملانيات للنساء مكتب تقرير (أ)
 يف 2016 أكتوبر/تشرين األول 23 من دوراته يف املكتب مداوالت عن املشاركني إبالغ سيتم
 دكا. يف 2017 أبريل/نيسان 1ويف  جنيف

 تقرير جمموعة الشراكة اجلندرية. (ب)
 اجملموعة. وتوصيات عمل على املشاركون سيقف

 اجلندرية املساواة بشأن األخرية الدويل الربملاين االحتاد بشكل موجز: أنشطة (ت)
 اجلندرية املساواة بشأن األخري الدويل الربملاين االحتاد عمل على املشاركني إطالع سيتم

. حول مراعــاة الربملــاانت للفوارق اجلنــدريــة 2012 الــدويل الربملــاين االحتــاد خطــة عمــل متــابعــة (ث)
 الفرص حول نقــاش يليــه ،مراعــاة الربملــاانت للفوارق اجلنــدريــة تقييم: الــذايت التقييم أدوات عرض

 اجلندرية. ملراعاة الفوارق الذايت التقييم عملية إجراء يف الربملاانت تواجه ال  والتحدايت
 صباحا . 11:00ستختتم املناقشة الساعة 

 (FEM/25/4-Inf.1) جندري منظور من 136العامة  اجلمعية أعمال يف املسامهة. 4
 :136 اجلمعيةالعامة أعمال جدول على التايل البند مناقشة إىل املشاركون سيدعى
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اإلشـــــراك  بشـــــأن ســـــيما وال ،SDGs املعزز على أهداف التنمية املســـــتدامة الدويل التعاون تشـــــجيع -
 (والتجارة والتمويل املستدامة للتنمية الدائمة اللجنة) للتنمية حمركا   بوصفها للمرأة املايل

 :التالية الفرعية املواضيع ملناقشة جمموعتني إىل وسينقسم املشاركون
 للمرأة املايل لإلدماج منه بد ال: السلبية الثقافية معايري وتغيري التنظيمية األطر إصالح: 1 موضوع

 النوع على القائم والعنف التمييزية التشــــــــــريعات. للمرأة املايل اإلدماج إىل الطريق يف العقبات من هناك العديد
إىل  املرأة مجيعها تقيد وصـــــــــول التمييزية والعادات االجتماعية واألعراف واألفكار اجلندرية الشـــــــــائعة، اجلندري
 وذلك اجلندرية الفوارق والتشـــــريعات أن تراعي وجيب على الســـــياســـــات. االقتصـــــادي والتمكني املايل اإلدماج
 النساء. أجل من تعمل ال  االقتصادي والتمكني املالية اخلدمات لتوفري

 والتمكني املالية اخلدمات إىل املرأة وصـــــــــول دون حتول ال  العقبات على القضـــــــــاء كيفية  اجملموعة وســـــــــتناقش
 لتســهيل ورصــدها وتنفيذها ،واالقتصــادية االجتماعية الســياســات تصــميم عن كيفية وســتكشــف. االقتصــادي
 هذا تدعم أن ميكن اجلندرية الفوارق موازانت تراعي إعداد كيفية  يف كما أهنا ســــــــــــــتنظر.  للمرأة املايل اإلدماج
 الرتويج يتم للمرأة مواتية بيئة يف يتوضـــع املايل اإلدماج أن من التأكد كيفية  أيضـــا   اجملموعة وســـتناقش. املســـعى

 يف التمييز على القضـــــــــــــــاء كيفية  على املناقشـــــــــــــــات تركز وقد. اإلمنائي التعاون خالل ومن الدولة قبل من هلا
 يف التمييز على القضـــاء يف املشـــاركون ينظر وقد. التنقل وحرية واملمتلكات ،واألرض ،ابألســـرة املتعلقة احلقوق
 األكثر تكون النساء حيث واقتصاد الرعاية، الرمسي غري القطاع يف خاصة االجتماعي، والضمان العمل قوانني
 من املرأة متنع ال  التمييزية االجتماعية والعادات املعايري معاجلة سبل أيضا املناقشات تشمل أن وميكن .متثيال

 املايل. اخلدمات والدعم على احلصول
 بلداهنم. حتدث يفاإلبداعية ال   واملبادرات اجليدة املمارسات لتبادل املشاركون وسيدعى

 
 ضعفا األكثر للنساء املالية واخلدمات الوصول إىل الفرص تعزيز: 2 موضوع
 الفئات احتياجات بتلبية املســـتدامة اإلمنائية وقد وعدت األهداف. العامل فقراء من ابملائة 70 النســـاء تشـــكل
 من كبري  بشــــكل للحد فعالة كاســــرتاتيجيةموضــــوعا    املايل كان اإلدماج  إذا. وأن تشــــمل اجلميع ضــــعفا   األكثر
 األكثر النســـــــــــــاء تفيد وحقا   فعال   تصـــــــــــــل املقدمة املالية اخلدمات أن من التأكد علينا فإنه جيب الفقر، أتنيث
 أن جيب اقتصــــاداي   متكينها ودعم املالية اخلدمات إىل املرأة وصــــول حتســــني برامج ،بناء عليه. وهتميشــــا ضــــعفا
 األزمات، حاالت يف والنســــــاء ،الريفية املرأة تشــــــمل أن وينبغي. النســــــاء مجيع وحقوق واقع االعتبار يف أتخذ

 فريوس ووضـــــــــع االجتماعية، احلالة العرق، أســـــــــاس على التمييز من متعددة والنســـــــــاء اللوايت يواجهن طبقات
 اخل. اإلعاقة... أو ،السن أو ،الالجئني أو املهاجرين ووضع البشرية، املناعة نقص
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 إىل النســــــاء مجيع وصــــــول فرص وتوســــــيع تكييف كيفية  حول اجليدة املمارســــــات وتتبادل اجملموعة وســــــتناقش
 التأمني االدخار، حســـــــــــاابت الصـــــــــــغرية، القروض الرمسية، ذلك القروض يشـــــــــــمل أن وميكن. املالية اخلدمات
 إىل الوصـــــول كيفية  أيضـــــا اجملموعة وســـــتناقش. والدعم األطفال رعاية خدمات االجتماعية، املنافع الصـــــحي،

ال  ميكنهم االستفادة  املالية واخلدمات االقتصادية الفرص حول املهمشات النساء من جملموعات الوعي ورفع
 املوجه. والتدريب اإلرشاد برامج مع النساء من خمتلفة جمموعات توفري أمهية أيضا   وسيحدد املشاركون. منها

 بلداهنا. ال  ختدث يف اإلبداعية واملبادرات اجليدة املمارسات لتبادل وستتم دعوة اجملموعة
 ال  التوصـــيات على وســـتتم املوافقة . جمموعة لكل ومقررا   رئيســـا   ســـيعني املنتدى مكتبه، من توصـــية على بناء

 الظهر. جلسته بعد يف الربملانيات النساء منتدى سيقدمها املقرران إىل
 بعد الظهر. 12:30الساعة صباحا  حىت  11:00ستجتمع كل جمموعة من الساعة  

 من بعد الظهر. 2:00سيستأنف املنتدى اعماله الساعة 
 
 الزجاجي السقف لكسر جديدة دوافع: للمرأة السياسية املشاركة. النقاش. 5

 يف املرأة بشــــــأن املتحدة واألمم الدويل الربملاين لالحتاد 2017 املرأة خريطة عن لعرض   املشــــــاركون ســــــيســــــتمع
وبعدها ســيتم . 2016 عام خالل الربملان يف مظاهر التقدم والنكســات للمرأة ســيطلعون على كما.  الســياســة

 وحتديد والعاملية، الوطنية الســـياســـية احلياة يف املرأة جمال مشـــاركة يف األخرية التطورات دعوة املشـــاركني ملناقشـــة
 املشاركة. هذه تعزيز كيفية

 بعد الظهر 4:00وسيختتم النقاش الساعة 
 
 غداً  املستدامة التنمية لتحقيق اليوم الفتيات متكني. نقاش حلقة. 6

حتقيق  أردان ما إذا ولكن. املســــــــــــتدامة للتنمية 2030 أعمال جدول من ابرزة مسة هي اجلندرية إن املســــــــــــاواة
 حتســــــــــــنت األخرية، الســــــــــــنوات يف. اآلن الفتيات بتمكني نبدأ أن فإنه جيب ،2030 عام حبلول للمرأة إجناز
ال تزالن تواجهن  التمييز على أســــاس اجلنس   فإهننّ  ذلك، ومع. والصحة التعليم على الفتيات حصول فرص

 األعضاء وتشويه األطفال زواج مثل الضارة املمارسات وقد استمرت. والتهميش والعنف ،وعلى أساس السن
 مل نكرس اجلندرية إذا اةاملســــاو  أهداف حتقيق يتم ولن. الفتيات حاضــــر ومســــتقبل يف حتدي لإلانث التناســــلية
 لتبادل املشـــــــــــــاركون وســـــــــــــيدعى. اليوم الفتيات لتمكني الالزمة واملوارد الســـــــــــــياســـــــــــــية واإلرادة الكايف االهتمام

 وضـــــمان الفتيات حقوق دعم أجل من الربملاانت تعاجلها أن ينبغي ال  األولوايت وحتديد اجليدة املمارســـــات
 متكينها.
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 بعد الظهر. 5:30وسختتم املناقشة الساعة 
 النقاش جملموعة املقررين تقارير. 7

 النســــــــاء مكتب رئيس من مث ســــــــيطلب املنتدى منهم التشــــــــاور مع. تقاريرهم النقاش ســــــــيقدم مقرري جمموعة
 الدائمة اللجنة مناقشات خالل ستقدم ال  التعديالت وإعداد للمنتدى، 25الــــــــــــــــــــــــــ الدورة ورئيس الربملانيات
 حىت الســـــــاعة 2:30 أبريل/ نيســـــــان من الســـــــاعة 2 املقررة ليوم األحد) والتجارة والتمويل املســـــــتدامة للتنمية

 (.مساء   06:30
 الربملانيات النساء مكتب أعضاء انتخاب. 8

 كل  من واحد إقليمي ملمثل شــواغر هناك. الربملانيات النســاء مكتب يف الشــاغرة املقاعد مللء ســيدعو املنتدى
 أســـــــــــــاس على االنتخاابت وســـــــــــــتجرى. وأوراســـــــــــــيا اهلادئ واحمليط وآســـــــــــــيا األفريقية، اجملموعات من جمموعة

 اجليوسياسية. اجملموعات تلك من املقدمة الرتشيحات
 
 الربملانيات. النساء ملنتدى 26العع الدورة انعقاد وموعد مكان. 9
 
 

 جتماع منتدى الربملانيني الشباب:ا – 3 
 دكا.يف مدينة  للمؤمترات الدويل بنغاابندو مركزيف  ،النساء الربملانيات منتدىينعقد 

 املشاركة: (1
مبن هم دون ســن اخلامســة واألربعني.وميكن ألعضــاء  ،مت حتديد ســن الربملانيني الشــباب من الربملانيني

واألعضـــاء اآلخرون  ،املشـــاركة يف املؤمتر كأعضـــاء ،عاما   45من هم دون  دكاالوفود املشـــاركني يف اجتماعات 
 سنة يشاركون كمراقبني. 45فوق 

 
 اجتماع منتدى الربملانيني الشباب: –أ 

 ،10:00من الساعة   ،2017 أبريل/  نيسان 02 األحدتنعقد جلسة منتدى الربملانيني الشباب يوم 
 .13:00وحىت الساعة 
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 اجتماع جملس إدارة منتدى الربملانيني الشباب: –ب 
من الساعة   ،2017 أبريل/  نيسان 02 األحديوم تنعقد جلسة جمللس إدارة منتدى الربملانيني 

 .10:00وحىت الساعة  ،9:00
 (مشروع جدول األعمال: 3

 يناقش اإلجتماع جدول أعمال يتضمن البنود اآلتية:
 . إقرار جدول األعمال1
 . حتديثات البلد على مشاركة الشباب2

تبادل املعلومات يتم مشاركة الشباب يف بلدان خمتلفة. وسوف  حولسيناقش املنتدى التطورات األخرية 
 حول النجاحات والتحدايت واستخالص النتائج وتقدمي التوصيات.

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

 الدائمة اللجنة) السيادة ذات للدول الداخلية الشؤون يف اخلارجي التدخل منع يف الربملان دور •
  ؛(نيالدولي واألمن ملللس

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

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

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

  :يلي ما على
 الربملاين الحتاديوسياسية لاجل اجملموعات من جمموعة كل  من اثنني ممثلني من اجمللس يتألف
  .وامرأة رجل الدويل،

من مساء   6:00 الساعة من العام األمني إىل خطيا   الرتشيحات تقدمي اجليوسياسية اجملموعات على جيب
 .2017نيسان  /أبريل 1 السبت يوم
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 عضوية مدةو . اجمللس يف عضوا يكون الذي الرئيس، انتخابسيتولون  حديثا ناملنتخبو  اجمللس وأعضاء
 .2019 آذار /مارس هنايةستستمر إىل  جمللسيف ا حديثا املنتخبني األعضاء

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

 قبل من مشرتكة مبادرة هووهذا املوضوع . ليعمل جدا صغريا ليس حلملة  خاص حدثوسيتم إطالق 
 اإلمنائي املتحدة األمم برانمج الدويل، الربملاين واالحتاد الشباب، حول املتحدة لألمم العام األمني مبعوث
 والنهوض والنمو الدعوة أجل من شباب ومبادرة للشباب األورويب واملنتدى اإلنسان، حقوق ومفوضية

(YIAGA .)املعلومات، من ملزيد. )الرائسة ملنصب الرتشح يف الشباب حق دعم إىل احلملة وهتدف 
 (http://www.nottooyoungtorun.org راجع
 
 (2017 أكتوبر/ تشرين األول) 137 للجمعية التحضريية األعمال. 6
 إىل يهدف الذي الشبايب املراجعة تقرير إلعداد مقررا املنتدى عمله، سيعني طرققواعده و  من 6 للمادة وفقا

 القرارو . الدميقراطية بشأن العاملي عالنإلل 20ــال الذكرى: مشاركة خرباتنا املتنوعة القرار مشروع يف املسامهة
. 137 الدويل الربملاين االحتاد مجعية يف اإلنسان وحقوق للدميقراطية الدائمة اللجنة قبل منسيتم اعتماده 

 .2017 عام نيسان /بريلأ 30 حبلول القرار مشروع على مكتوبة خالتادوجيب أن ترسل امل
 أعمال من يستجد ما. 7
 
 . اجتماع اهليئات واللجان اخلاصة األخرى:4

 أيضا  اجتماعات اهليئات واللجان اخلاصة التالية: 135تنعقد يف إطار اجلمعية 
 : جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني  .1

 تنعقد على النحو التايل:  (اجللسات:1 
وحىت الساعة  ،9:30من الساعة   ،2017 أبريل/  نيسان 31 اجلمعةيوم  اجللسة األوىل

 .18:00وحىت الساعة  ،14:30، ومن الساعة 13:00
وحىت الساعة  14:30من الساعة   2017 أبريل/  نيسان 01 السبتيوم  اجللسة الثانية

18:00. 

http://www.nottooyoungtorun.org/
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وحىت الساعة  ،14:30من الساعة   ، 2017 أبريل/  نيسان 02 األحديوم  اجللسة الثالثة
18:00. 

وحىت الساعة  ،9:30من الساعة   ، 2017 أبريل/  نيسان 01 اإلثننييوم  اجللسة الرابعة 
13:00. 

وحىت الساعة  ،14:30من الساعة   ، 2017 أبريل/  نيسان 04 الثالاثءيوم  اجللسة اخلامسة
18:00. 

 
 : جلنة القضااي املتعلقة ابلشرق األوسط.2 

 (اجللسات:  تنعقد على النحو التايل:1
 

وحىت الساعة  ،15:00من الساعة   ، 2017 أبريل/  نيسان 01 السبتيوم  اجللسة األوىل
18:00. 

وحىت الساعة  ،17:00من الساعة   ، 2017 أبريل/  نيسان 03 اإلثننييوم  الثانيةاجللسة 
18:30. 

 
 جلنة تعزيز احرتام القانون الدويل اإلنساين: .3

 (اجللسات:  تنعقد على النحو التايل:1
 .15:00وحىت الساعة  ،11:30من الساعة   ، 2017 أبريل/  نيسان 02 األحديوم  جلسة

 
 واملولود احلديث الوالدة والطفل:  اللجنة االستشارية حول مرض فقدان املناعة وصحة االم2

 اجللسات:  تنعقد على النحو التايل: (1
 .17:30وحىت الساعة  ،14:30من الساعة    2017 أبريل/  نيسان 01 السبتيوم 

 

 (:اجلندرية) موعة الشراكة بني الرجال والنساءجم .4
 اجللسات:  تنعقد على النحو التايل: (1

 .10:00وحىت الساعة  ،9:00من الساعة   ، 2017 مارس/  آذار 31 اجلمعةيوم  اجللسة األوىل
 .10:00وحىت الساعة  ،9:00من الساعة   ،2017 أبريل/  نيسان 04 الثالاثءيوم  الثانيةاجللسة 
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 :احلوار حول قربصمسّهلي جمموعة  .5

 
 األخرى: االجتماعات. 5
 :اجتماع مع رؤساء اجملموعات اجليوسياسية -1
 

 .12:30وحىت الساعة  ،11:00من الساعة   ، 2017 أبريل/  نيسان 01 السبتيوم 
 

 
 اجتماع مجعية األمناء العامني للربملاانت الوطنية: -2

 على النحو التايل: اجللسات تنعقد
وحىت الساعة  ،11:00من الساعة   ، 2017 أبريل/  نيسان 02 األحديوم  اجللسة األوىل

 . 17:30وحىت الساعة  14:30، ومن الساعة 12:30
وحىت الساعة  ،10:00من الساعة    2017 أبريل/  نيسان 03 اإلثننييوم  الثانيةاجللسة 
 . 17:30وحىت الساعة  14:30ومن الساعة  ،12:30

وحىت الساعة  ،10:00من الساعة  ،  2017 أبريل/  نيسان 04 الثالاثءيوم  الثالثةاجللسة 
 . 17:30ىت الساعة وح 14:30ومن الساعة   ،12:30
 

 
 :االحتادملء الشواغر يف أجهزة  -سابعاً 

 
 136شغل الشواغر يف أثناء انعقاد اجلمعية العامة 

 
 تم نشر قائمة مؤقتة بشواغر هيئات االحتاد الربملاين الدويل على موقع االحتاد الربملاين الدويل قبل افتتاحيس

 اجلمعية. 
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لالحتاد الربملاين  واهليئات الرئيسية اللجان الرتشح إىلتقدمي طلبات  األعضاء مدعوة للنظر يف إن الربملاانت
 يتوفر لدى املرشحني جيب أن (. e/comtees.htm-http://www.ipu.org/strctالدويل )
 مهتمن قبل برملاان قدر املستطاع،، وجيب مساعدهتم املذكورة، عمل اهليئات يف جماالت قدر املستطاع، اخلربة،
االحتاد الربملاين الدويل  اجلدد يف األعضاء االحتاد الربملاين الدويل. حنث مهامهم كشاغلي مناصب يف يف تنفيذ
 الرتشيحات. على تقدمي يف االحتاد الربملاين الدويل مناصب حاليا   نيشغلو  الذين ال واألعضاء

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

 االجتماع اهلام. هذا

 
 :اللجنة التنفيذية - 1
 :التايل النحو على واحد، عضواإلدارة  جملس فإنسينتخب  نيسان، 5 يف

 العربية اإلمارات) أمحدعلي جاسم  األستاذ السيد حمل ليحل شاغر واحد:   العربيةاجملموعة 
 اإلدارة مجلسلل 200ــال الدورة يف التنفيذية اللجنة انتهت مدة عضويته يف الذي( املتحدة

ميكن  ،(أقصى كحد  ةواحدصفحة ) خمتصرة ذاتية وسرية ةقعمو  تغطية رسالةمرفقة ب الرتشيحات، مالحظة :
 خدمة وتقدمي ملراقبة ،2017 أبريل/ نيسان، 4 الثالاثء صباحا  من يوم 09:30 حىت الساعة تقدميها 
 .املستندات

 
 جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني: – 2
 
( املتحدة اململكة) كلويد  أ الســــــيدة حمل ليحاللنســــــاء ا من عضــــــويناحلاكم  لسســــــينتخب اجمل نيســــــان، 5 يف

 للمجلس احلاكم.  200ــاللتني تنتهي عضويتهما يف املكتب يف الدورة ال( سويسرا) كينري نيللن  .م والسيدة
 تقدمميكن للربملانيات النســـــــــــــــاء فقط  احلايل، وتكوينه اجلندرية املســـــــــــــــاواة تعزيز نع اللجنةقواعد  ضــــــــــــــوء يف

 .واغرالش هلذه ترشيحاهتن
 على املتاحة االستمارة ملءات املرشح من يطلب اللجنة، هذه لعضوية حمددة معايري االعتبار بعني األخذ مع
 ،(chrp.pdf-e/miscel/form-http://www.ipu.org/hr) الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد موقع

http://www.ipu.org/strct-e/comtees.htm
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مرفقة  الرتشــــــــــــــيحات،وميكن تقدمي . املعايريهلذه  اتاملرشــــــــــــــح وفاء كيفية  عن معلومات مجعإىل  دفال  هتو 
 الســـــــاعة حىت مكتمل، ومنوذج ،(أقصـــــــى كحد  ةواحدصـــــــفحة ) خمتصـــــــرة ذاتية وســـــــرية ،موقعة تغطية رســـــــالةب

 .2017نيسان /أبريل 4 الثالاثءصباحا  من يوم  09:30
 
 
 األوسط: الشرق شؤون جلنة-3
على  تعديالت اعتماد أعقاب يف اللجنة، إىلمن النساء  أعضاء ثالثةاحلاكم  لسسينتخب اجمل نيسان، 5 يف

  .199 الـ دورته يف احلاكم لساجمل قبل من اللجنةقواعد 
 على 2.2 املادةوتنص . حبكم منصــبهما اممنه اثنان ،عضــوا   14 من اللجنة تألفســت املعدلة، للقواعد وفقاو 
جيب أن متثل اجملموعات اجليوســــياســــية يف و  اجلنس نفس من وايكونكحد أقصــــى جيب أن   أعضــــاء ســــبعة" أن

 ".ممكن عدد كرباللجنة أب
 ميكن تقدميها  ،(أقصى كحد  ةواحدصفحة ) خمتصرة ذاتية وسرية ةقعمو  تغطية رسالةمرفقة ب الرتشيحات،
 .2017 ،نيسان /أبريل 4 الثالاثء يومصباحا  من  09:30 حىت الساعة

 
 
 القانون الدويل اإلنساين: حرتاماجلنة تعزيز  – 4
 
 :التايل النحو على عضوين،سينتخب اجمللس احلاكم  نيسان، 5 يف

مل يتم  الذي الشـــاغر املنصـــب لشـــغل رجل قبل من ملؤه مطلوبشـــاغر واحد  العربيةاجملموعة 
 للمجلس احلاكم. 199 الـــ الدورة يفإشغاله 

 برتينكو ف الســــــــــــــيدة حمل لتحل امرأة قبل من ملؤه مطلوبشـــــــــــــــاغر واحد  أوراسيا جمموعة
 للمجلس احلاكم. 200ال الدورة يفال  تنتهي واليتها  (الروسي االحتاد)

 ميكن تقدميها  ،(أقصى كحد  ةواحدصفحة ) خمتصرة ذاتية وسرية ةقعمو  تغطية رسالةمرفقة ب الرتشيحات،
 .2017 ،نيسان /أبريل 4 الثالاثء يومصباحا  من  09:30 حىت الساعة

 
 

 



37 

 

 مكتب النساء الربملانيات: – 5
 
 :التايل النحو على عضوين،سينتخب اجمللس احلاكم  نيسان، 5 يف

 يفمل يتم إشـــــغاله  الذي الشـــــاغر املنصـــــب لشـــــغل ملؤه مطلوبشـــــاغر واحد  العربيةاجملموعة 
 للمجلس احلاكم. 199 الـــ الدورة

 (الروســـــي االحتاد) برتينكو ف الســـــيدة حمل لتحل ملؤه مطلوبشـــــاغر واحد  أوراسيا جمموعة
 للمجلس احلاكم. 200ال الدورة يفال  تنتهي واليتها 

 ميكن تقدميها  ،(أقصى كحد  ةواحدصفحة ) خمتصرة ذاتية وسرية ةقعمو  تغطية رسالةمرفقة ب الرتشيحات،
 .2017 ،نيسان /أبريل 4 الثالاثء يومصباحا  من  09:30 حىت الساعة

 
 الربملانيات النساء مكتب

 على الربملانيات، نسععععععععاءال ملكتب إقليميني ممثلني ثالثة الربملانيات لنســــــــــاءا منتدىســــــــــينتخب  أبريل، 1 يف
 :التايل النحو

 واحد إقليمي ممثل :األفريقية اجملموعة
 واحد إقليمي ممثل :اهلادئ واحمليط آسيا جمموعة
 واحد إقليمي ممثل :أوراسيا جمموعة

 من بعد ظهر يوم00 :13 قبل الســـاعة الرتشـــيحات تقدمي على املعنية اجليوســـياســـية اجملموعات تشـــجيع ويتم
 .2017 أبريل/نيسان 1 السبت

 
 :الربملاين الدويل االحتادمنتدى الربملانيني الشباب يف  –6
 
  .إدارته جملس املنتدى سينتخب نيسان، 2 يف

 من جمموعة كل  من اثنني ممثلني من لساجمل يتألف أن جيب لمنتدى،العمل ل طرقو  قواعد من 5 للمادة ووفقا
 .وامرأة رجل الدويل، الربملاين الحتادل اجليوسياسية اجملموعات
 1 السبت يوم من مساء 18:00 الساعة قبل الرتشيحات لتقدمي اجليوسياسية اجلماعات إىل موجهة والدعوة
 .2017 نيسان /أبريل
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جتديد  حيث يتم. 2017مارس يف آذار / جلميع املقاعد تنتهي  عضـــوية جملس إدارة املنتدىمدة  مالحظة :
 جملس إدارة املنتدى بشكل كامل.

 
 مكاتب اللجان الدائمة: - 6
 :التالية االنتخاابت الدائمة اللجانستجري  ،نيسان /أبريل 4 يف
 

 اللجنة الدائمة الثانية للتنمية املستدامة والتمويل والتجارة:-1
 .امرأة أو رجل قبل من شغله يتم واحد شاغر :+ واحد عشر جمموعة االثنا

 
 
 وحقوق اإلنسان:اللجنة الدائمة الثالثة للدميقراطية -2

 .امرأة أو رجل قبل من شغله يتم واحد شاغر : األفريقية اجملموعة
 .امرأة أو رجل قبل من شغله يتم واحد شاغر :+ واحد عشر جمموعة االثنا

 

 اللجنة الدائمة الرابعة لشؤون األمم املتحدة: -4
 .امرأة أو رجل قبل من شغله يتم واحد شاغر : أوراسيا جمموعة

 أمريكععععععا الالتينيععععععة من جمموعععععععة
 :والكارييب

 
 .امرأة أو رجل قبل من شغله يتم واحد شاغر

 
ية إبحدى اللغتني عمل معرفة املرشـــحني يكون لدى أن املســـتحســـن من املكتب، هذا عمل خلصـــوصـــيات نظرا

يف مكان  ألنشـــطةللمشـــاركة يف  الســـفر على ينوقادر  الفرنســـية، أو اإلجنليزيةالرمسيتني لالحتاد الربملاين الدويل: 
 .نيويورك يف املتحدة األمم قرإقامتها ويف م
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جيب أن تكون مصحوبة بسرية ذاتية ال  ، ات اجليوسياسيةالرتشيحات من اجملموعميكن تقدمي مالحظة :
حىت موعد االنتخاابت ال  ستجري يف اجللسة ، و بيان خربة املرشحخمتصرة )صفحة واحدة كحد أقصى(، مع 

ابإلضافة إىل  لجنة،ال  تغطيها ال لقضاايمعرفته ابو  الربملان يف جنةللا عضو حتديد مع اللجان.األخرية من كل 
العضو  برملان من لتزاماب أيضا مصحوبة الذاتية السريةوجيب أن تكون . للمرشح الكاملة االتصال تفاصيل

 .العامة اجلمعيات إىل القادمة الوفودأنه من ضمن و  عمله يفأبنه سيدعمه/سيدعمها  ملرشحا

 
العربية: الربملانية االجتماع التنسيقي للوفود - اثمناً   

 
 املوافق السبتيوم  ،اجتماعها التنسيقي املعتاد ،الربملاين الدويل االحتادتعقد وفود اجملموعة العربية داخل 

، األولالطابق  ،قاعة ويندي اتون ، يف 14:30الساعة  ولغاية، 13:00الساعة  عند، 01/04/2017
، 136جدول أعمال كل من اجلمعية  علىوذلك للتشاور حول القضااي املدرجة  ، مركز بنغاابندو الدويل للمؤمترات

 للمجلس احلاكم. 200والدورة 
 أن يناقش االجتماع التنسيقي للوفود الربملانية العربية البنود اآلتية ،مانة العامة لالحتاد الربملاين العريبوتقرتح األ
آذار  21-20لالحتاد الربملاين العريب الذي انعقد يف الرابط يومي  24لى القرارات الصادرة عن املؤمتر بناء ع

 :2017مارس  /
 إقرار جدول األعمال. -1
)دولة االمارات  ،اإلستماع لعرض من السيد علي جاسم أمحد، عضو اجمللس الوطين االحتادي -2

العربية يف اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين الدويل، حول الربملانية العربية املتحدة (،  ممثل اجملموعة 
 اعمال اللجنة.

 ما تبقى من ترشيحات للمراكز الشاغرة يف اللجان الدائمة والفرعية لالحتاد.اإلتفاق على  -3
بطلب دعم  الطلب املقدم من اجمللس الوطين الفلســـــــــــطيين ابســـــــــــم اجملموعة العربية التأكيد على  -4

يف  ســــــــتنعقدلالحتاد الربملاين الدويل، وال   136ى جدول أعمال اجلمعية إضــــــــافة بند طارئ عل
 ، بعنوان:2017إبريل  5-1يف الفرتة من   دكا

"االستيطان اإلسرائيلي يف دولة فلسطني احملتلة غري قانوين ومدمر حلل الدولتني: دور 
 .الربملاانت"
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 األساسي واللوائح لالحتاد الربملاين الدويل.تبادل اآلراء حول التعديالت املطروحة على النظام  -5
الربملانية الكويتية برائســة معايل األســتاذ مرزوق علي الغا   للشــعبة عمبد التأكيد على قرار املؤمتر -6

اجملموعـة  الربملـانيـة العربيـة يف اللجنـة التنفيـذيـة من أجـل  ممثـلرئيس جملس األمـة الكوي  خمـاطبـة 
حبيث  ،ملتعلقة ابجراء تعديل على أنظمة ولوائح االحتاد الربملاين الدويلاختاذ االجراءات الالزمة  ا

يعــاد  أننظمــة ولوائح وقواعــد االحتــاد الربملــاين الــدويل جيــب أينص على أن الــدولــة ال  ختــالف 
والدورة  137النظر يف عضـــــويتها يف االحتاد، متهيدا  لعرض التعديل على اجتماع اجلمعية العامة 

روسيا  –اكم لالحتاد الربملاين الدويل املقرر عقدها يف مدينة سانت بطرسربغ للمجلس احل 201
 .2017/ أكتوبر  أولخالل شهر تشرين –االحتادية 

 ما يستجد من أعمال. -7
إبدراج طلبًا يف جنيف  ،األمانة العامة لالحتاد الربملاين الدويل تلقتحىت اتريخ إعداد هذه املذكرة 

 :لى جدول أعمال اجلمعيةعالبنود الطارئة االتية، 
 عنوان البند الشعبة الربملانية

 اختاذ سياسات أكثر تشددا  حول اهلجرة، وخطر انتهاكات حقوق االنسان املكسيك 
دعم الربملاانت الختاذ اجراءات عامليا  للتصـــــــــــدي للمجاعة غري املســـــــــــبوقة وال  تؤثر  اململكة املتحدة

 على املاليني من الناس.
 اجملاعة ال  بتعرض هلا سكان اليمن وجنوب السودان والصومال ومشال كينيا بلجيكا

 
كما تقدمت اليوم الشعععععبة الربملانية الفلسععععطينية ابسععععم اجملموعة  الربملاين العربية  بطلب إدراج بند 

 طارىء حتت عنوان:
 في دولة فلسطين المحتلة اإلسرائيلي االستيطان

 دور البرلمانات: غير قانوني ومدمر لحل الدولتين
 
 

****** 
 


