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 مشروع جدول األعمال
 

 األعمال جدول إقرار .1
 

 ل تحةةا  131الالجمعيةة  العامةة   خةة ل عقةةد  التةة  اللجنةة  لةةدور  المةةوج  المحضةةر علةة  الموافقةة  .2
 (2112 أبريل/  نيسان)  كا ف  الدول  البرلمان 

 
 انتخاب المكتب .3

 .سياسيةيو اجل اجملموعات من مقرتحات إىل استنادا   املكتب، يف القائمة الشواغر اللجنة ستمأل
 

 2112 لعام المناخ بتغير المعن  المتحد  األمم مؤتمر ف  البرلماني  المساهم  4.
 

  برملييا  اليي  ي الربمليياين االحتيياد تنظيميي  يف  شييا   نييوربمرب،/  الثيياين تشيير ن 21 يف، برمليياين اجتمييا  سيييعق 
 لع سيت   . بيو  يف األطراف ملؤمتر  العشر ن الثالثة ال   ة انعقاد مبناسبة (البون ستاغ)ملاين  الربملا  األ ربيجي
 .ختامية  ثيقة مشر   بشأ  اآل اء أ ضا   اللجنة أعضاء  سيتبادل. لالجتما  العملية الرتتيبات على اللجنة

 
 
 

 ل تحا  البرلمان  الدول  132الجمعي  العام  الةةة 
 ي االتحا روسيا بطرسبرغ،  تسان
 2112أكتوبر / تشرين األول  11-11

املست امة  للتنمية ال ائمة اللجنة
  التمو ل  التجا ة

 

 C-II/137/A.1  
 1122  ونيو/ حز را  21
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 الطاقة  مجةال فة  سةيما ال المسةتدام ، التنمي  أهداف تنفيذ ف  الخاص القطاع إشراك حول مناقش  .5
 المتجد  

 يف 231العاميية اليييي  اجلمعييية يف اعتميياد  املتوقييع ميين اليي   اللجنيية قييرا  موضييو  حييول املناقشيية هيي   سييتنظ 
 تنفييي  يف اخلييا  الق ييا  إلشييرا  الفعاليية السييبل بشييأ  اآل اء لتبييادل ربرصيية للجنيية املناقشيية  سييتتي . جنييي 

 ،موثوقيية ،مسييت امة ك ر قيية املتجي دة ال اقيية علييى خيا  بشييكل الرتكيييز  سييت . املسييت امة التنمييية أهي اف
 أ ضييا   املناقشيية  سييتوربر. املنييا  تغيير  مكاربحيية ال اقيية علييى اجلميييع حصييول لضييما  معقوليية  بأسييعا  ،مرنيية

 االحتياداألعضياء يف  ربملانياتهي   املسيألة مين قبيل ال معاجلية كيفية حول أ لية معلومات املشا كني للمقر  ن
 .ال  ي الربملاين

 

 
 الصحي  المعايير أعل  لتحقيق ثوالبح العلم استخدام حول نقاش حلق  .1
  

 مين أني  غر. العامة من قية للصحة  سياسات تشر عات هنا   كو  أ  الصعب من العلمية، املعرربة ب   
 بتبييادل تتعليي  تقنييية مشييكلة جمييرد باألدليية لييي معييز ة  صييحية سياسيية  ضييع أ  متزا يي  حنييو علييى بيي   املسييل  

 ميييين خال ييييا ميكيييين الييييي السييييبل الفر يييي   سيييييناق . سياسيييييا   حتيييي  ا   أ ضييييا    شييييكل بييييل ترمجتهييييا، أ  املعييييا ف
 مسرتشي ة  باسيتمرا   تنفي ها، الصحية  السياسات القوانني تكو  أ   ضما  الفجوة ه   س  للربملانات

 .قو ة علمية بنتائج
 

 .يستجد من أعمالما  .2
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Draft agenda 

 
1. Adoption of the agenda 
 
2. Approval of the summary record of the Committee's session held during the 

136
th

 IPU Assembly in Dhaka (April 2017) 
 
3. Elections to the Bureau  
 

The Committee will fill the existing vacancies on the Bureau, based on proposals from the 
geopolitical groups.  
 
4. Parliamentary contribution to the 2017 UN Climate Change Conference  
 

On 12 November, a Parliamentary Meeting co-organized by the IPU, the Parliament of Fiji 
and the German Bundestag will take on the occasion of COP23 in Bonn. The Committee 
will be briefed on practical arrangements for the Meeting. Committee members will also 
exchange views on a draft outcome document.    
 
5. Debate on Engaging the private sector in implementing the SDGs, especially 

on renewable energy 
 

This debate will be organized around the theme of the Committee resolution, which is 
expected to be adopted at the 138

th
 Assembly in Geneva. The debate will provide the 

Committee with an opportunity to exchange views on effective ways to engage the private 
sector in SDG implementation. Special emphasis will be placed on renewable energy as 
a sustainable, reliable, resilient and affordable way to ensure universal access to energy 
and fight climate change. The debate will also provide the co-Rapporteurs with initial 
information about how IPU Member Parliaments approach this issue. 
 
6. Panel discussion on Using science and research to achieve the highest 

health standards 
 
Without scientific knowledge, it is hard to have public health legislation and policy that 
makes sense. However, it is increasingly recognized that the development of evidence-
informed health policy is not only a technical problem of knowledge exchange or 
translation, but is also a political challenge. The panel will discuss ways in which 
parliaments can bridge this gap and ensure that health laws and policies, and their 
implementation, are continuously informed by robust scientific findings. 
 
7. Any other business 
 


