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 مداخالت حول مضمون القرار تقديمحول  توجيهات
 

 القرار عنوان
 للدميقراطية العاملي لإلعالن 71ــ ال الذكرى: تنوعنا مشاركة

 عدد الصفحات
 .صفحتني أقصى حبد مكتوبة مدخالت تكون أن ينبغي
 اللغة
 النظر يتم لنو (. والفرنسية اإلجنليزية) الدويل الربملاين لالحتاد الرمسية اللغات  ىحدبإ املدخالت تقدمي جيب
 .أخرى لغاتاملقدمة ب املسامهات يف
 

 المكتوبة المدخالت محتوى
 قــرارات الــدويل الربملــاين لالحتــاد التنفيذيــة اللجنــة تفضــ و . القــرار ملضــنون مقرتحــات املــدخالتأن تقــد  جيــب 
  .ممقرتحاهت تقدمي عند االعتبار يف هذا عضا األ يأخذ أن جيبو . العن  حنو وموجهة ومركزة موجزة

 

 واضــحة حمــددة تكــون الــي املقرتحــات. صــيغة يوجــد ال: رغبتهــا بكيفيــة توصــي  مقرتحاهتــا الربملانــاتقــد اتــار 
 .عامةو  واسعة، أفكارها مما لو كانت مع لعن ا للنقررين أسه  سيكون عنوما   املعامل

 
 :املقرتحات قدميأن ت ميكن املثال، سبي  على
 ؛القرار منطوقمن  فقراتك •
 ؛نفسه النص صياغة لنقررينيرتك ل لكن القرار، يف تدرجالي  األفكار من أكثر أو واحد عرض سرد،ك •

 االنسان وحقوق للدميقراطية الدائنة اللجنة

لالتحاد البرلماني الدولي 631العامة الـ الجمعية   
7162نيسان / أبريل 5 -6 –بنغالدش  –دكا   
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 أو ؛للقرار أفكار على حتتوي الياملهنة  النقاط من لسلسلة نتيجةك •
 .قررينيدرسها املل أخرى وثائقل الروابط من قائنةك •
 

 النهائي الموعد
 عـــا  نيســـان /ابريـــ  01 حبلـــول الـــدويل الربملـــاين لالحتـــاد العامـــة األمانـــة إىل مكتوبـــة املداخلـــة تقـــد  أن ينبغـــي

7142. 
 

 اآللية
 اىل واعطائهـــااحملـــددة  املهلـــة ننالـــي تـــرد ضـــ طيـــةاخل دخالتاملـــ نـــعجب الـــدويل الربملـــاين الحتـــادل األمانـــة ســـتقو 
 .القرار صياغة عند االعتبار بعني اأخذه ذلك بعد وميكن. املقررين

 

 وسـيكون. 7142 عـا  آب مـن/أغسـط  يف األعضـا  علـىالـذي يعـدا املقـررون  القـرار مشروعسيتم تعنيم 
 .أيلول/سبتنرب 01 حىت التعديالت تقدمي على نيقادر  األعضا 

 

 ســانت) 402 الــــ الــدويل الربملــاين االحتــاد مجعيــة يف قــرارال واعتنــاد وتعــدي  ,ملناقشــة الدائنــة اللجنــة ســتجتنع
 (.7142 تشرين األول/أكتوبر 41-41 بطرسبورغ،
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Guidelines for providing written input to the resolution 

 
 
Title of the resolution 
 

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

Written input should be a maximum of 2 pages. 
 
Language 
 

Input must be submitted in one of the official IPU languages (English and French). 
Contributions in other languages will not be considered. 
 
Content of the written input 
 

The input should make proposals for the content of the resolution. The IPU Executive 
Committee favours concise, focused and action-oriented resolutions. Members should 
bear this in mind when making proposals. 
 
Parliaments may choose how they wish to communicate their proposals: there is no 
template. Proposals that are specific and well defined will generally be easier for the 
Rapporteurs to work with than broad, general ideas. 
 
For example, the proposals could be provided: 
 

• As the operative paragraphs of a resolution; 
• As a narrative, presenting one or more ideas to include in the resolution, but leaving 

the Rapporteurs to formulate the text itself; 
• As a series of bullet points containing ideas for the resolution; or 
• As a list of links to other documents for the Rapporteurs to examine. 

 
Deadline 
 

Written input should be submitted to the IPU Secretariat by 30 April 2017. 
 
Process 
 

The IPU Secretariat will collate the written input received within the deadline and give it to 
the Rapporteurs. They can then take it into account when drafting the resolution. 
 
The draft resolution that the Rapporteurs prepare will be circulated to Members in August 
2017. Members will be able to submit amendments until 30 September. 
 
The Standing Committee will meet to debate, amend and adopt the resolution at the 137th 
IPU Assembly (St. Petersburg, 14–18 October 2017). 
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