
1/2  

 العامة لالحتاد الربملاين العريبترمجة األمانة 
 
 

 
 

 طط

 

 

 

 
 
 
 

 مشروع جدول األعمال
 األعمال جدول إقرار .1

 

 131الةةةة الجمعيةةة  العامةةة  خةةة ل عقةةةد  التةةة  اللجنةةة  لةةةدور  المةةةوج  المحضةةةر علةةة  الموافقةةة  .2
 (2112 أبريل/  نيسان) دكا ف  الدول  البرلمان  ل تحاد

 

3. 
 
 

 القرار صنع عملي  ف  عاما   21 - المتحد  لألمم البرلمان  البعد: نقاش حلق 
 

 مضااا   وقااا  أي مااا  عاملياااة أكثااار أصااا    ككااا  الوطنياااة واالقتصاااادا  والتمويااا  التجاااا   أن مباااا
 نظاااا  علااا  يتعااانفإنااا   الااا و   التعااااون أمهياااة تؤكااا  والفقااار املناااا  تغااار ق يااا  مااا  قضاااايا أن وحيااا 

 وال ناا    العامليااة التجااا   منظمااة) الصاالة ذا  واملنظمااا  املت اا   األماا  تاا ير  الاا ي الاا و  وكمااةاحل
 .للمساءلة وخضوعا   انفتاحا   أكثر ص حلي الس   يلتمس وأن يتكيف  أن( ذل  إىل وما ال و 

 

 ممثلاا  جعاا  إىل الطرياا  الوطنيااة  للربملانااا  العامليااة املنظمااة بوصااف  الاا و   الربملاااين االحتاااد قاااد وقاا 
 أن هاااا  ذلاااا  و اء الكامنااااة والفكاااار . املت اااا   األماااا  يف القاااارا  صاااان  عمليااااا  إىل أقاااار  الشااااعو 
 العامليااة احملادثااا  يف الربملانااا  إشاارا  أن إذ: التنفي يااة للساالطة حصااريا   جماااال   تعاا  مل ال وليااة الشااؤون

 العاامل  الصاعي  عل  ال ميقراطية املشا كة تعزيز عل  سيساع  املت    األم  يف القرا  صن  عملية ويف
 دو فااإن  املاضاية  العشاري  الساانوا  ما   وعلا . ال لاا ان داخا  ال ولياة االلتزامااا  تنفيا  تيسار ما 

لقاا    "ال ميقراطيااة الفجااو " اااااااااب يساام  اماا  خااالء ماا ء ماا ال وليااة  العالقااا  يف الوطنيااة الربملانااا 
 ال عا  بنااء يف الراهناة والت ا يا  احملار  التقا   الا و   ه   وستستعرض. املت    األم  يف قويا   اعرتافا  

 ل تحاد البرلمان  الدول  132الجمعي  العام  الةةة 
 ،روسيا االتحادي بطرسبرغ،  تسان
 2112أكتوبر / تشرين األول  11-11

 اخلاصة بشؤوناللجنة 
 األم  املت   

 

 C-IV/137/A.1   معدلة 
 7102 س تمرب/ أيلوء 13
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 باان التفاعاا  :بشاا ن العامااة للجمعيااة ج ياا  قاارا  صاا و  تساا   الااي الفاارت  يف املت اا   ألماا ل الربملاااين
 األساساية املعلوماا . 7102 عاا   بيا  يف ال و  الربملاين واالحتاد  الوطنية الربملانا   املت    األم 
 e/un.htm-http://www.ipu.org/strct اإللكرتوين املوق  عل  ةمتاح

 

الطرية  للمضة   هةو مةا: الدولية  الحوكمة  فة  المتحةد  لألمةم العامة  الجمعية  دور: نقاش حلق  .1
 ؟قدما  

 

 يف تقااا  املت ااا    األمااا  يف السياساااا  وتقريااار للمناقشاااة الرئيساااية اهليئاااة بوصاااف ا العاماااة  اجلمعياااة إن
 قا   علا  بلا  ك  في  يشا   ال ي" األم  برملان"   عل  أهنافعر   وق . العامل وكمة احل نظا  صمي 
 ما  العاملياة الشاؤون إدا   يف أمهياة أق  أهنا عل  العامة اجلمعية إىل ينظر ما كثرا   ذل   وم . املساوا 
 حلقاة النقااه ها   ساتعرضوست. العشاري  جمموعاة مثا  متثايال   األقا  األخار  اهليئا  أو األم  جملس

 وسااتنظر . املت اا   األماا  ميثااا   ؤيااة ماا  يتفاا  مبااا العامااة اجلمعيااة ساالطة لتعزيااز األخاار  اإلصااالحا 
 القيمااة عاا  فضااال   العامااة  اجلمعيااة  ئاايس ودو  العامااة  اجلمعيااة عماا  طرائاا  يف أخاار   أمااو  ضاام 

 املوقااا  علاا  األساساااية املعلومااا  علااا  االطااال  وميكاا . العاماااة اجلمعيااة ومقااار ا  لقاارا ا  القانونيااة
 : ا لكرتوين التاإل

http://www.un.org/en/ga/revitalization/index.shtml) 
 

 ما يستجد من أعمال .5
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137th IPU Assembly 
St. Petersburg, 14- 18 October 2017 

 

 
 
Standing Committee on C-IV/137/A.1.rev 
United Nations Affairs 13 September 2017 
 

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

136th IPU Assembly in Dhaka (April 2017) 
 
3. Panel discussion: the parliamentary dimension to the United Nations – 20 

years in the making 
 

As trade, finance, and national economies as a whole become more globalized 
than ever, and as issues such as climate change and poverty underscore the 
importance of international cooperation, the system of international governance 
managed by the United Nations and related organizations (World Trade 
Organization, World Bank etc.) has had to adjust, seeking ways to become more 
open and accountable.   
 
As the world organization of national parliaments, IPU has led the way in bringing 
the peoples’ representatives closer to the decision-making processes of the United 
Nations. The idea underlying this is that international affairs are no longer the 
exclusive domain of the executive branch: involving parliaments in global talks and 
in the UN decision-making process will help strengthen democratic participation at 
the global level while facilitating implementation of international commitments 
within countries. Over the past twenty years, the role of national parliaments in 
international relations, filling the so-called “democracy gap”, has gained strong 
recognition at the United Nations. This session will take stock of progress and 
current challenges in building the parliamentary dimension to the United Nations in 
the lead up to a new resolution of the General Assembly on interaction between 
the United Nations, national parliaments and the IPU due in spring 2018. 
Background information is available at http://www.ipu.org/strct-e/un.htm  

 
4.  Panel discussion: The Role of the UN General Assembly in international 

governance: What path forward?  
  

As the principal deliberative and policy-making body of the United Nations, the 
General Assembly lies at the centre of the system of global governance. It has 
been defined a “parliament of nations” in which each country participates as equal. 
Yet, the General Assembly is often seen as less relevant in the management of 
world affairs than the Security Council or of other, less representative bodies such 
as the G20. This panel will review recent reforms to strengthen the authority of the 
General Assembly consistent with the vision of the UN Charter. Among other 
things, it will look into the modalities of work of the General Assembly, the role of 
the President of the General Assembly, as well as the legal value of General 
Assembly resolutions and decisions. Background information is available at 
http://www.un.org/en/ga/revitalization/index.shtml ) 

 
5.  Any other business 

http://www.ipu.org/strct-e/un.htm
http://www.un.org/en/ga/revitalization/index.shtml

