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 الرئيسة،عزيزيت السيدة 
 الرئيس، السيد عزيزي

 

ــــــــ  اجلمعية ستعقد ـــــــــ ـــــــــ  سكيتافريتش قصر يف الصلة ذات واالجتماعات الدويل الربملاين لالحتاد  137العامة الـ
 أكتوبر/ األول تشــــرين 18 األربعاء إىل 14 الســــ   من ،روســــيا االحتادية بطرســــرب ، ســــان يف الربملاين واملركز

2017. 
 اجلمعية يف ممثالا  برملانكم يكون أن ونأمل. االجتماعات هذه عن مفصــــــــــــــلة معلومات طيه نرفق أن ويســــــــــــــرنا
 .املداوالت يف نشط بدور قيادتكم، حت  الوفد، يقوم وأن 137العامة الـــ 

 
 املخلص لكم،

 
  

 
 صابر تشودري تشونغ ونغ مارتن

 الرئيس األمني العام
 
 

 معلومات حول اجلمعية العامة

 لالحتاد الربملاين الدويل 137اجلمعية العامة الـــ 
 2017أكتوبر  /تشرين األول 18-14 ،روسيا االحتاديةسان بطرسربغ، 

A/137/ C.1 
 2017حزيران/ يونيو  14
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 جدول األعمال

 

 .137 العامة  اجلمعية رئيس ونواب رئيس انتخاب 1ال ند 
 .العامة اجلمعية أعمال جدول يف طارئ بند إدراج طل ات يف النظر 2ال ند 
 .املناقشة العامة 3ال ند 
 الدائمة ةاللجن) الدميقراطية حول العاملي لإلعالن العشــــــــرين الســــــــنوية الذكرى: تنوعنا مشــــــــاركة 4ال ند 

 (اإلنسان وحقوق بالدميقراطية املعنية
 والتجارة، مويلالتو  املســــــــتدامة، التنمية ؛نيالدولي واألمن بالســــــــالم املعنية الدائمة اللجان تقارير 5ال ند 

 املتحدة األمم وشؤون
العامة  معيةاجل يف اإلنســان وحقوق بالدميقراطية املعنية الدائمة للجنة املوضــو  ال ند على املوافقة 6ال ند 

 املقررين وتعيني 139 ـــال الدويل الربملاين الحتادل
 

 الزمين اجلدول

وســــــيتم حفل االفتتا   /1/رقم اجلدول الزمين للجمعية العامة واالجتماعات ذات الصــــــلة يف امللحقمت وضــــــ  
 .بطرسرب  سان يف إكس وفوروم يف ،ص احاا  7:30 الساعة يف أكتوبر /األول تشرين 14يوم الس   

 

 لةاملتصـــــ املســـــائل من جمموعة يف وســـــينظر أكتوبر، /األول تشـــــرين 18 و 15 يومي احلاكم لساجمل وســـــينعقد
ـــــــــ . ابشأهن قرارات ويتخذ وأنشطته الدويل الربملاين االحتاد بعمل ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ  201ونرفق ربطاا الدعوة إىل الدورة الـ

 للمجلس احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل.
 

م  اجلزء الرفي  املســــتوى املخصــــص لر ســــاء  أكتوبر /األول تشــــرين 15 يف العامة مناقشــــا ا اجلمعية وســــت دأ
  ندلا بشأن قرارات اجلمعية ستتخذ أكتوبر، /األول تشرين 18 و 17 يف املعقودتني جلستيها ويف. الربملانات

 ختتتم أن املتوق  منو . اإلنســان وحقوق بالدميقراطية املعنية الدائمة اللجنة تناولته الذي املوضــو  وال ند ارئالط
 .أكتوبر /األول تشرين 18 األربعاء، يوم بعد الظهر من 6:00 الساعة حبلول أعماهلا اجلمعية

 

 أكتوبر /األول تشرين 18 يوم مساء الوفود، ر ساء جلمي  استق ال حفل بطرسرب  سان حاكم وسيستضيف
 .يوسوبوفسكي قصر يف
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 املكان
. افريتشسكيت قصر يف االجتماعات معظم وستعقد.  بطرسرب  سانالعامة يف  للجمعية نموقعا هناك سيكون

 يف الدائمة اللجان اجتماعات ( وبعضASGP) الوطنية األمناء العامني للربملاناتمجعية  اجتما  وســــــــــيعقد
 ضــورح من املندوبني لتمكني املوقعني بني( دقيقة 15 كل) منتظمة نقل خدمة تشــليل وســيتم. الربملاين املركز

 .احملدد الوق  يف اجتماعا م
 

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

عضو يف االحتاد الربملاين الدويل أن يطلب إدراج بند طارئ يف جدول أعمال اجلمعية. وإذا قررت اجلمعية 
 أكتوبر /األول تشرين 16 االثنني يوم ص ا تم مناقشة هذا ال ند الطارئ من ق ل اجلمعية يف تذلك، س
. ومت اختاذ احتياطيات الجتما  جلنة الصياغة يف فرتة بعد الظهر من اليوم نفسه من أجل إعداد مشرو  2017

 .2017 أكتوبر /األول تشرين 17 يف قراراا  ذلك بعد اجلمعية ستعتمدمن مث  ،قرار
 

، ال اهتماماا دولياا ون ،إن مجي  الطل ات إلدراج بند طارئ جيب أن تتعلق مبوقف ك ري حدث يف اآلونة األخري
يعرب عن ن أناسب لالحتاد الربملاين الدويل من املويتطلب اختاذ إجراءات عاجلة من ق ل اجملتم  الدويل ويكون 

موجزة ومشرو   مجي  املقرتحات ل ند طارئ مبذكرة توضيحية تقرتن. وجيب أن حوله تع ئة برملانيةحيشد رأيه و 
 الذي يلطيه الطلب. القرار، حتدد بوضو  نطاق املوضو 

 

 الدائمة اللجان
 .الدويل الربملاين الحتادالعامة ل للجمعية 137 الدورة خالل األرب  الدائمة اللجان مجي  ستجتم 
: تنوعنا مشاركة" نوناملع ال ند بشأن قرارا وتتخذ اإلنسان، وحقوق بالدميقراطية املعنية الدائمة اللجنة وستناقش
 ".الدميقراطية حول العاملي لإلعالن العشرين السنوية الذكرى
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  كاتبم من توصيات أساس على نقاش وحلقات استما  جلسات األخرى الثالث الدائمة اللجان وستعقد
 .الدائمة اللجان أعمال جداول مشاري  مت إرفاق و . منها كل

جيب إدراج  أعضاء مكاتب اللجنة الدائمة وغريهم من شاغلي املناصب يف االحتاد  هنود تذكري األعضاء بأن
 .العامة إىل اجلمعية ،الربملاين الدويل يف الوفود الوطنية

 

 املشاركة
برملانات الدول اليت إىل بالنس ة  10ميكن ألعضاء االحتاد الربملاين الدويل تعيني مثانية مندوبني كحد أقصى، أو 

يتجاوز عدد النواب اإلضافيني املرافقني للوفود   مليون نسمة أو أكثر. وجيب أاّل  100سكاهنا ي لغ عدد 
 .نياثن نيكمستشارين نائ 

 

وفودها. إن أي  كيلةشحتقيق التكافؤ بني اجلنسني يف تإىل ويتم تشجي  مجي  الربملانات األعضاء على السعي 
تم تلقائياا ختفيضه ، سينفسه وفد، لثالث دورات متتالية للجمعية العامة، مكوَّن حصراا من برملانيني من اجلنس

 شخص واحد.إىل 
 

 يكون عمرهم أن أي الش اب، ينيالربملان من أعضاء دهاو وف يف تضم أن على أيضا األعضاء الربملانات وتشج 
 أكتوبر /األول تشرين 15 يف الدويل الربملاين لالحتاد الش اب الربملانيني منتدى وسيجتم . سنة 45 من أقل

 .العامة اجلمعية ملداوالت مداخالت وتقدمي بصياغة املنتدى سيقوم أخرى، أمور بني ومن. 2017
 

ية جلمعية األمناء العامني للربملانات الوطن العادية الدورة سيحضرون الذين العامني األمناء إىل وباإلضافة
(ASGP) ، الربملاين ادلالحت التابعة االتصال نقاط) املهنيني الربملان موظفي إشراك على األعضاء يشج 

ال سيما من حيث ) وأثناء متابعتهاالعامة  اجلمعية خالل انعقاد الكايف الدعم ضمان بلية وفودهم، يف( الدويل
 وقرارات رراتمق بشأن املتخذة اإلجراءات عن تقارير ونشر بإعداد القانوين من ق ل األعضاءحتقيق االلتزام 

 (.الدويل الربملاين االحتاد
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إنَّ أعضاء االحتاد الربملاين الدويل املرتتب عليهم متأخرات تساوي أو تزيد عن م لغ االشرتاكات املستحقة 
ات االحتاد الربملاين يف اجتماع ثنني(اميثلهم أكثر من مندوبني )ال جيوز أن عليهم لسنتني كاملتني سابقتني 

 .التصوي  هلم حيق وال من النظام األساسي(. 5.2الدويل، )املادة 
 

 باستثناء األعضاء، هبا مت يت اليت احلقوق بنفس الدائمة وجلاهنا اجلمعية يف يشاركوا أن املنتس ني لألعضاء وجيوز
 .انتخايب ملنصب مرشحني وتقدمي التصوي  يف احلق

 

لمنظمات واهليئات الدولية األخرى املدعوة من ق ل اجمللس احلاكم، لتمثيلها يف اجلمعية العامة بصفة ويسمح ل
لس ، حيث تعقد اجتماعات اجلمعية العامة واجملالعامة اجللسات قاعة أما مبندوبني اثنني كحد أقصى.، مراقب
  . األول الطابق يف هول دومسكي صالة يف إضافية مقاعد تتوفرلعدد حمدود من املقاعد. فهي تتس   احلاكم،

 

  يف اجلمعيةللمشاركني اإلمجايلتخصيص مقاعد جلمي  الوفود م  األخذ يف االعت ار العدد بستقوم األمانة و 
ي  تصو لالالزمة لعدد كاف من املقاعد سيخصص لكل وفد من الربملانات األعضاء وكحد أدىن، . العامة
 جتريه اجلمعية العامة أو اجمللس احلاكم. أن تملاحمل
 

 اللجنة التوجيهية

تتألف اللجنة التوجيهية للجمعية العامة، من رئيس اجلمعية العامة، ورئيس االحتاد الربملاين الدويل ونائب رئيس 
 .استشارية فةبص التوجيهية اللجنة أعمال يف يشاركوا أن الدائمة اللجان لر ساء وجيوزاللجنة التنفيذية. 

 

 لضمان املناس ة تدابريال مجي  باختاذ مكلفة الدويل، الربملاين لالحتاد العام األمني مبساعدة التنفيذية، واللجنة
 الص ا  يف هيةالتوجي للجنة األوىل اجللسة تعقد أن املقرر ومن. اجلمعية أعمال سري وسالسة الفعال التنظيم
 .2017 أكتوبر /األول تشرين 15 األحد، يوم من ال اكر

 
 
 
 

 للجمعية العامة 137 الدورة خالل ملؤها يتعني اليت الشواغر



 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
                                                              2017حزيران/ يونيو   30      

 

 الربملاين اداالحت لرئيس السري باالقرتا  انتخابات احلاكم لساجمل سيجري ،2017 أكتوبر/ األول تشرين 18 يف
 الثالثاء، يوم حىت ،موجزة ذاتية وسرية موقعة تلطية برسالة مصحوبة الرتشيحات، تقدمي وميكن. اجلديد الدويل
 انتخاب عن مفصلة مذكرة/ 2/رقم امللحق يف ردوي. بعد الظهر 2:30 الساعة أكتوبر،/ األول تشرين 17
  .الدويل الربملاين االحتاد رئيس

 الدويل الربملاين الحتادل اإللكرتوين املوق  على الدويل الربملاين االحتاد هيئات بشواغر مؤقتة قائمةوسيتم نشر 
 .العامة اجلمعية افتتا  ق ل

 

 لربملاينا االحتاد مكاتب يشللون ال الذين واألعضاء اجلدد األعضاء سيما ال األعضاء، الربملانات وتشج 
 الرئيسية الدويل الربملاين االحتاد وهيئات للجان ترشيحات تقدمي يف النظر على الدويل،

(e/comtees.htm-http://www.ipu.org/strct .)اخلربة، ملرشحنيلدى ا يكون أن وين لي 
 مبهامهم االضطال  يف ما برملانحيصلوا على دعم  أن وين لي ،نيةاملع اهليئات عمل جماالت يف املستطا ، قدر

 .الدويل الربملاين االحتادشاغلي مكاتب لدى  بصفتهم
 اجملموعات مجي  فإن أكتوبر، /األول تشرين 14 الس   يوم سيعقد الربملانياتالنساء  منتدى اجتما  أن ومبا

 ال آخر وق  يف أو أكتوبر، /األول تشرين 13 اجلمعة، يوم اجتماعا ا مواعيد حتديد إىل مدعوة اجليوسياسية
 .املنتدى أعمال جدول مشرو نرفق و . الربملانيات النساء منتدى اجتما  م  يتعارض

 

 تشرين 14 الس  ، يوم الدائمة اللجان ور ساء ياسيةاجليوس اجملموعات لر ساء مشرتك اجتما  وسيعقد
 اجملموعات أمناء أيضا دعىوي  بعد الظهر.  1:00ص احاا حىت الساعة  11:30 الساعة من أكتوبر، /األول

 .االجتما  حضورإىل  الدائمة واللجان اجليوسياسية
 
 
 
 

 األعمال جدول بنود واختيار القرارات مشاريع إعداد
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 :يلي كما  هو اإلنسان وحقوق بالدميقراطية املعنية الدائمة اللجنة قرار بإعداد املتعلق التقومي
و  هاللجنة الدائمة املعنية بالدميقراطية وحقوق اإلنســـان اجلدول الزمين املؤق  إلعداد مشـــرو  القرار املقدم إىل 

 كما يلي:
 .عمل بني املقررين يف جنيفاجتما   2017حزيران/ يونيو  1-2
املوعد النهائي للمقررين لتقدمي مشــــــــــــرو  القرار واملذكرة التفســــــــــــريية إىل  2017 متوز/ يوليو 1

 .أمانة االحتاد الربملاين الدويل
املوعد النهائي للربملانات األعضـــــــــــاء لتقدمي مقرتحات لتعديل مشـــــــــــرو   2017 أيلول/ س تمرب 30

 .القرار
 األول/ أكــتــوبــرتشــــــــــــــــريــن  14-17

2017 
تقوم اللجنة مبناقشـــــــة مشـــــــرو  القرار، وتعديله واعتماده؛ ويقدم املقرران 

 .املشاركان مشرو  القرار، كما يقدمان املشورة أثناء عملية الصياغة
 .لالحتاد الربملاين الدويل رمسياا القرارات 137تعتمد اجلمعية العامة الـــ  2017أكتوبر  /تشرين األول 18

 

وميكن جلمي  األعضــــــــــــاء أن يســــــــــــهموا يف صــــــــــــياغة القرارات عن طريق تقدمي مداخالت خطية موجزة )املادة 
ملداخالت اخلطية إىل اللجنة الدائمة لتقدمي اوقد انقضـــــــى املوعد النهائي  من قواعد اللجان الدائمة(. 13.1

األعضـــاء على تقدمي مســـا ات شـــج  (. وي  2017أبريل  /نيســـان 30املعنية بالدميقراطية وحقوق اإلنســـان )
الم كوســـيلة حول صـــون الســـ نيملشـــاري  القرارات اليت ســـتعتمدها اللجنة الدائمة املعنية بالســـالم واألمن الدولي

لتحقيق التنمية املســــــــــــــتدامة، واللجنة الدائمة املعنية بالتنمية املســــــــــــــتدامة والتمويل والتجارة يف اجلمعية العامة 
ـــــ لالحتاد الربملاين الدويل  تنفيذ أهداف التنمية ( بشأن إشراك القطا  اخلاص يف 2018مارس  /)آذار 138الـ

ال ســــــيما يف جمال الطاقة املتجددة. واإلســــــهامات اخلطية املقدمة ملشــــــاري  القرارات هذه موضــــــ  املســــــتدامة، 
 .2017س تمرب  /أيلول 29يف موعد أقصاه ترحيب 

 

يوم  مقرتحات حول ال نود اليت ســــــــــــــتنظر فيها اللجان الدائمة ق لووفقاا لقواعد اللجان الدائمة، ين لي تقدمي 
ين لي على األعضــــــــــــــاء الذين يرغ ون بذلك، أن  ،واحد من اجتما  مكتب اللجنة الدائمة. وعلى هذا النحو

 /تشـــــــــرين األول 15حىت موعد أقصـــــــــاه يقدموا مقرتحا م حول ال نود املعنية إىل أمانة االحتاد الربملاين الدويل 
 واليت ستنظر فيها اللجنة الدائمة املعنية بالدميقراطية وحقوق اإلنسان. 2017بر أكتو 
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ائي من تب اللجنة الدائمة املعنية ق ل اختاذ قرار هناألساس للمشاورات اليت جيريها مكوستكون هذه املقرتحات 
 اجلمعيات العامة ة يفللمناقشق ل اللجنة الدائمة. وعند النظر يف املقرتحات حول ال نود املعنية اليت ختض  

جيوز للمكتب أن يوصي بواحد من املقرتحات، أو أن جيم  بني مقرتحني أو أكثر من تلك اليت  املستق لية،
أو أن يقرر تقدمي  آخر اا معني اا أو املواضي  ذات الصلة يف بند واحد، أو أن يطر  بند نفسه تتعامل م  املوضو 
 ة.جلنة الدائمإىل اأكثر من مقرت  

 من جدول األعمال( 3املناقشة العامة )البند 
ــــ سرتكز املناقشة العامة يف اجلمعية  ـــــ م من يز التعددية الثقافية والسالعلى املوضو  العام املتمثل يف تعز 137الـ

. وســـتنشـــر مذكرة مفاهيمية بشـــأن هذا املوضـــو  على صـــفحة اجلمعية خالل احلوار بني األديان وبني األعراق
 يف الوق  املناسب.النرتني  اعلى العامة 

 

للحديث يف  وفد وق  كلرر اللجنة التوجيهية خالف ذلك، خيصص لوفقاا لقواعد اجلمعية العامة، وما مل تق
يتم التشارك  ، حيثللنقاش نفسه تسجيل امسي متحدثني من الوفد ما يتمدقائق. وعند املناقشة العامة ملدة مثاين

ق ني وبقرار من اجمللس احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل تكون مدة احلديث للمرا .حسب االقتضاءدقائق  مثاينمبدة 
 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 األخريةيف إدارة الوق  الصعوبات باإلضافة إىل 

 زمن احلديث يف املناقشة العامة إىل س   دقائق لألعضاء وأرب  دقائق للمراق ني.

قاعة اجللسات العامة لاملوجود خارج املدخل الرئيس تسجيل املتحدثني كتب وسيجري تسجيل املتحدثني يف م
 العامة اجللسة دءب ق ل املكتب هذا وسيفتتح. تافريتشسكي قصر من األرضي الطابق يف( دومسكي قاعة)

 .ص احاا  11:00 الساعة أكتوبر /األول تشرين 14 الس  ، يوم وذلك ساعة، 24 ب العامة للجمعية األوىل

 الدويل ربملاينال لالحتاد العامة ألمانةمس قاا إىل ا ملتحدثنياملتحدث/ ا أمساء إرسالأيضاا  لألعضاء ميكنكما 
حق "استمارة طلب التسجيل املس ق" املرفقة )مل باستخدام وذلك الفاكس، أو اإللكرتوين الربيد طريق عن
 الس  مساء يوم  6عن طريق القرعة العلنية الساعة  املتحدثني ترتيب حتديد سيتم املت عة، للممارسة وفقاو . (2

 (.جلمعيةقواعد ا من 23.2 املادة انظر) 2017 أكتوبر /األول تشرين 14
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 اجلمعية العامةنواب رئيس 

ن األعضاء أن تسمي واحداا م الوفود من الربملانات جلمي جلمعية العامة، حيق من قواعد ا 7.3وفقاا للقاعدة 
ها نائ اا لرئيس اجلمعية العامة. وسيتم استدعاء بعضهم للحلول مكان رئيس اجلمعية العامة خالل إحدى أعضائ

 اجللسات أو يف جزٍء منها.

تعلن  أن الوفود من رجىي، بطرسرب  سان يف الدويل الربملاين لالحتاد التاب  التسجيل مكتبعند الوصول إىل و 
 إىل األمساء دميتق ميكن ذلك، من وبدالا . العامة اجلمعية لرئيسترشحه كنائب  الذي الربملاين العضو اسمعن 

 قصر من األرضي الطابق الدويل، الربملاين لالحتاد العامة األمانة مكاتب)قسم تقدمي الوثائق واملراق ة 
 .2017 أكتوبر /األول تشرين 14 الس  ، وميف موعد أقصاه ي ،(تافريتشسكي

 األصواتوزيع جدول لعرض ت

 امللحق يف  137األصوات املخصصة للوفود املشاركة يف اجلمعية العامة يوضح توز  مت ارفاق جدول مؤق  
 .4رقم 

ال  ، وعند الضرورة، إببلدهم اسم مقابل من األرقام املخصصة هلم التحققيرجى من الربملانات األعضاء 
اجلمعية د نيف خطياا بأي طلب للتعديل، ويفضل أن يكون ق ل انعقاة لالحتاد الربملاين الدويل يف جاألمانة العام

 .رةعند افتتا  الدو األصوات يف اجلمعية العامة الذي ي ني توزي  اجلدول النهائي وسيوز  . العامة

 والوثائق اللغات

 ،العربية) لالحتاد ةالربملاني اجلمعية عمل للات يف الفورية الرتمجة خدمات الدويل الربملاين االحتاد أمانة ستقدم
 .النظامية اهليئات مجي  اجتماعات يف( واإلس انية ،الفرنسية ،اإلنكليزية

 جلسات يف والروسية ،الربتلالية ،اليابانية ،الصينية لللةإىل ا أخرى للرتمجة الشفوية قنوات أرب  خصص  وقد
 أن وميكن جماناا  املقصورات هذه وتقدم. الدائمة اللجان جلسات بعض ويف ،احلاكم لساجملو  العامة اجلمعية

 .الللات هلذه الشفوية الرتمجة فرق تستخدمها
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ديثهم إىل إحدى ة حلفوريأن يستخدموا للة أخرى شريطة أن يرت وا ترمجة وبشكل استثنائي، ميكن للمندوبني، 
يسمح له من ق ل شخص مكلف من ق لهم س)اإلنكليزية والفرنسية( الللات الرمسية لالحتاد الربملاين الدويل 

دخول إحدى مقصورات الرتمجة. وإلتاحة الوق  الكايف إلجراء مجي  الرتتي ات الالزمة، يتعني على الوفود 
-Ms. F. Steinigهوانغ -تنيغسالفوريني )السيدة  ري املرتمجني االتصال مس قاا بوق  كاف بك

Huangضافة إىل إه الكلمة. فيالجتما  الذي ستلقى ة لالللة اإلنكليزية املخصص  ( أو مرتمجي مقصورة
ري نسخ عن احلديث املرتجم إىل إحدى الللات الرمسية لالحتاد الربملاين الدويل إىل ك  ذلك، سيتم تسليم مثاين

 .اآلخرين الللة اإلنكليزية لتوزيعها على املرتمجني الفوريني مقصورةاملرتمجني أو 

 على العنوان PDFصيلة  يف اإللكرتوين الربيدعرب الكرتونية من خطاهبم  الوفود إرسال نسخجيب على 
speeches@ipu.org، وذلك لضمان جودة عالية من إلقاء الكلمة األقل على ساعات ثالث ق ل .

 .األخرى العمل للات إىل الفورية الرتمجة من

 اجلمعية صفحة على العامة املناقشة يف تسلم اليتوبقدر املستطا ، سيتم نشر  نصوص ال يانات الرمسية 
والفرنسية  ليزية،اإلجن الللةب طباخل  سيتم نشر  التقنية، القيود بس بو . اجلمعية سجالت من جزءاا تكون وس

 واإلس انية فقط.

اين ل اجلمعية العامة واجمللس احلاكم واللجان الدائمة وبقية هيئات االحتاد الربملاعمأبالوثائق املتعلقة وستتا  
 ، على موق  االحتاد الربملاين الدويل:137الدويل، إضافةا إىل الفعاليات األخرى اليت تق  خالل اجلمعية العامة 

e/136agnd.htm-nfwww.ipu.org/co،  ية على اهلواتف اخلليو باإلضافة إىل تط يق اجلمعية
Assembly App. 

 املنظمة من الكربون ان عاثات من للحد الدويل الربملاين لالحتاد احلاكمة اهليئات اختذته الذي القرار م  شياا امتو 
جلســــــات  ملختلف الوثائق جمموعات فقط من حمدود عدد ط اعة مســــــيت الورقية، النفايات من حلدا ومواصــــــلة
 .اجلمعية

 

 

http://www.ipu.org/conf-e/136agnd.htm
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 تطبيق اجلمعية على اهلواتف اخلليوية

متاحاا ( A136th Assembly App) على اهلواتف اخلليوية 137تط يق اجلمعية العامة  سيكون
 .2017 س تمرب أوائل يف جمانا، للتحميل

 لمندوبنيل اعدةسوهذا املكتب سيقدم امل. اجلمعية انعقاد مكان يف متاحاا  التط يقات مساعدة مكتب وسيكون
 يف(  Ekaterininsky Hall) إكاترينينسكي قاعة من بالقرب يق  وهو. التط يق واستخدام حتميل يف

 13 من. مساء 6:30حىت الساعة  ص احاا  9 الساعة من وسيفتح تافريتشسكي قصر من األرضي الطابق
 .2017 أكتوبر 18 إىل

 الطلب عند وتوزيعه رتويناإللك املوق  على والفرنسية اإلنكليزية بالللتني مستخدمنيخمتصر لل دليل نشر وسيتم
 .واإلعالم التسجيل مكتب يف

 سياسة من كجزء  الرمسية ويلالد الربملاين االحتاد وثائقل االنرتن  عرب لتشاورإىل متكني تسهيل ا التط يق ويهدف
 .الدويل ملاينالرب  االحتاد مجعيات يف املندوبني مشاركة وتسهيل ،الدويل الربملاين الحتادالورقة الذكية ل

 اجتماعات اهليئات األخرى
 أثناء انعقاد اجلمعية: يف ستجتم  هيئات االحتاد الربملاين الدويل التالية أيضاا 

 ( ؛ /تشرين األول 17و  13و  12اللجنة التنفيذية)أكتوبر، جلسة مللقة 
  أكتوبر، جلسة مللقة(؛ /تشرين األول 11التمويل ) شؤونلاللجنة الفرعية 
 أكتوبر، اجللسات العامة(؛ /تشرين األول 14الربملانيات ) النساء منتدى 
 ( ؛ /تشرين األول 15منتدى الربملانيني الش اب لالحتاد الربملاين الدويل)أكتوبر، جلسة عامة 
 ( ؛ /ولتشرين األ 15جملس منتدى الربملانيني الش اب لالحتاد الربملاين الدويل)أكتوبر، جلسة مللقة 
  أكتوبر، جلسة مللقة(؛ /تشرين األول 18و  14الربملانيات )النساء مكتب 
 أكتوبر، جلسة مللقة(؛ /تشرين األول 17و  13) (اجلندريةبني الرجا لوالنساء )الشراكة  جمموعة 
 ( ؛ /تشرين األول 17 حىت 13من جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني)أكتوبر، جلسة مللقة 
  أكتوبر، يف جلسة مللقة(؛ /تشرين األول 16و  14الشرق األوسط ) شؤونجلنة 
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 أكتوبر، جلسة مللقة(؛ /تشرين األول 14) قربص حول احلوار مسّهلي جمموعة 
  أكتوبر، جلسة مللقة(؛ /تشرين األول 17لقانون اإلنساين الدويل )اجلنة تعزيز االحرتام 
 ( ؛ /تشرين األول 17جلسة مفتوحة للجنة القانون الدويل اإلنساين)أكتوبر، جلسة عامة 
 ( ية نكليز اإلالللة أكتوبر، اجللســــــة املللقة، ب /تشــــــرين األول 17الفريق االســــــتشــــــاري املعين بالصــــــحة

 فقط(.
 

 يف املركز الربملاين. (ASGP) الوطنية كما ستجتم  مجعية األمناء العامني للربملانات
 

 نتائج اجلمعية العامة:
. باإلضـــافة إىل ذلك، ســـيتا  137اجلمعية العامة  نتائجنســـختني مط وعتني من على مجي  الوفود  ســـتحصـــل

الوصول إىل الوثيقة على موق  االحتاد الربملاين الدويل بعد أس وعني من اختتام اجلمعية العامة، عند ذلك ميكن 
 .PDFحتميل نسخة الكرتونية كاملة بصيلة 

 
 معلومات إضافية

 سان يف جيلالتس عند الوفود على سيوز  الذي العامة اجلمعية دليل يف الدورة عن إضافية معلومات ستقدم
 مكتب ويف اتعاالجتما قاعات مجي  يف يوم كل  جلمعيةعن ا يوميةجريدة  أيضاا  املندوبون وسيجد. بطرسرب 
 :الدويل الربملاين االحتاد موق  على وكذلك واإلعالم، التسجيل

(e/137agnd.htm-www.ipu.org/conf) 

االجتماعات  يومية آخر املستجدات حول برنامجالريدة وتقدم اجل. على اهلواتف اخلليوية اجلمعية ط يقعلى تو 
 .وغريها من املعلومات اهلامة

 
 
 
 

http://www.ipu.org/conf-e/137agnd.htm
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 التسجيل وتأشرية الدخول
 

 .2017أكتوبر  /تشرين األول 3يطلب من مجيع الوفود احرتام املوعد النهائي للتسجيل املؤرخ يف 
 5مللحق رقم اوعلى مجي  الوفود اســتخدام نظام التســجيل اإللكرتوين اخلاص باالحتاد الربملاين الدويل. ويقدم 

. 2017يونيو  /حزيران 19تعليمات بشــــــــــــأن كيفية اســــــــــــتخدام النظام، الذي ســــــــــــي دأ العمل به اعت ارا من 
 وأن يتا  له إمكانية الوصول إىل النظام. ،ويوصى بأن يعني شخص واحد فقط كمنسق للوفد

 

وين لكرت بقســــــــــــــم خدمة التســــــــــــــجيل على الربيد اإليف حال واجهتكم صــــــــــــــعوبات، ميكن للوفود االتصـــــــــــــــال 
postbox@ipu.orgميكن و ، نرتن  اب على الربملان التسجيل عرب اإلس ب من األس . وإذا تعذر ألي

 . (60 41 919 22 41+)إرسال تشكيلة الوفد عن طريق الربيد اإللكرتوين أو الفاكس 
 

 /تشرين األول 11وسيكون مكتب التسجيل واإلعالم مفتوحاا يف قصر تافريتشسكي اعت اراا من يوم األربعاء 
 /تشــــــرين األول 17إىل  12من بعد الظهر. ومن  6:00صــــــ احاا حىت الســــــاعة  9:00أكتوبر من الســــــاعة 
 /تشرين األول 18بعد الظهر، وكذلك يوم األربعاء،  5:00ص احاا حىت الساعة  8:00أكتوبر من الساعة 
 بعد الظهر. 6:00ص احاا حىت الساعة  8:00أكتوبر من الساعة 

 
 أو بكسل 640×  480 بدقة ملونة صور إرسال جيب لذلك،. املندوبني صوروستحمل شارات اجلمعية 

 العنوان لىع اإللكرتوين الربيد عرب الفرديني املشــــاركنيمي  جل ،JPEG (jpg)   ،300 dpi بتنســــيق أعلى
 اسم حيتوي أن جيبو . 2017أيلول/ س تمرب 1 أقصاه موعد يف info@ipu137russia.org: التايل
 .ال لد واسم لق ه عن فضالا  املشارك، اسم على امللف

 

 على حلصـــــولا طلبات عن مفصــــــلة معلومات املضــــــيف الربملان قدمها اليت العامة املعلومات وثيقة وتتضــــــمن
 .التأشريات

 
 سان بطرسربغإقامة الوفود يف 

 وحجوزات االســتق ال خدمة مثل بطرســرب ، ســان يف الوفود بإقامة املتعلقة اللوجســتية االمور ي إىل مج بالنســ ة
 اجلمعية لأج من الروســي االحتاد برملان أنشــأه الذي املوق  اســتخدام الوفود من يرجى ذلك، إىل وما الفنادق،

 .www.ipu137russia.org.: التايل العنوان على 137 ـــال

mailto:postbox@ipu.org
http://www.ipu137russia.org/
http://www.ipu137russia.org/
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 يف الوفود إقامة نع تفاصــيل ،روســيا االحتادية برملان من بدعوة أرســل  اليت العامة، املعلومات وثيقة وتتضــمن

 أيضاا  متاحة  ،اإلنرتن  عرب الفنادق حلجز خيارات تتضمن إضافية، معلوماتكما يتم إتاحة .  بطرسرب  سان
تذكري  ونود. ممكن  وق أقرب يف الفندق حجز طل ات تقدمي جيبو . املضـــــيف للربملان اإللكرتوين املوق  على
 الفنادق تكاليف الســــــــــفر الدويل واإلقامة يففإن االحتاد الربملاين الدويل،  ممارســــــــــةم   شــــــــــياا االوفود أنه مت مجي 

 تتحملها مؤسسا م.
 

 العنوان لىع روســـيا االحتادية يف للربملان الوطنية األمانة من إضـــافية ومســـاعدة معلومات على احلصـــول وميكن
 :التايل

 
26، B .52 59 697 495 7 + هاتف ،.سرت دميرتوفكا  
  40 98 697 495 7 + فاكس الربملان أمانة

  cfipo@yandex.ru بريد إلكرتوين 103426 موسكو،
  www.ipu137russia.org موق  إلكرتوين روسيا االحتادية

 
. التأشــرية لىع احلصــول وطل ات اإلقامة أماكن حبجز املتعلقة املســائل بشــأن املســاعدة الروســي الربملان ويقدم
 .الربملان إىل م اشرة املسائل هبذه املتعلقة الرسائل مجي  إرسال ين لي ولذلك
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 الصلة ذات واالجتماعات 137 للجمعية العامة الزمين اجلدول
 2017 تشرين األول/ أكتوبر 18 إىل 14 من بطرسرب ، سان

 
 2017 تشرين األول/ أكتوبر 11 األربعاء،

 

 
 2017 تشرين األول/ أكتوبر 12 ،اخلميس

 

 
 2017 تشرين األول/ أكتوبر 13 اجلمعة،

 

 9:00-18:00 
 

 التسجيل بداية
 لتافريتشسكي باالس الرئيسي املدخل جبوار امللحق، امل ىن

 

 11:00 – 13:00  
15:00 – 18:00 

 )جلسة مغلقة( املالية للشؤون الفرعية اللجنة
 باالس تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينك 

 10:00–13:00 
15:00 – 18:00 

 )جلسة مللقة(اللجنة التنفيذية
 باالس تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينك 

 
 )جلسة مللقة(جمموعة الشراكة اجلندرية 10:00 – 9:00

 باالس تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينك 
 

 
 )جلسة مللقة(للربملانيني اإلنسان حقوق جلنة 13:00 – 9:30

 باالس تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) 16 رقم قاعة
 

 
 )جلسة مللقة(اللجنة التنفيذية 13:00 – 10:00

 باالس تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينك 
 

A/137/C.1 
 1امللحق 
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 2017 تشرين األول/ أكتوبر 14، السبت

 
 )جلسة مللقة(جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 18:00 – 14:30

 باالس تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) 16 رقم قاعة

 
 )جلسة مللقة(اللجنة التنفيذية 18:00 – 15:00

 باالس تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينك 
 

 )جلسة مللقة(مكتب النساء الربملانيات 10:00 – 9:00 
 باالس تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينك 

 

 الوفود وأمناء املستشارين اجتما  11:00 – 10:00 
 باالس تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) 1 رقم قاعة

 

 )جلسة مللقة(قربص حول احلوار مسّهلي جمموعة 11:30 – 10:00 
 باالس تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) 115 رقم قاعة

 

 منتدى النساء الربملانيات 13:30 – 10:30 
 باالس تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة

 

جلسة )ور ساء اللجان الدائمة ر ساء اجملموعات اجليوسياسيةاجتما  م   13:30 – 10:30 
 مللقة(
 باالس تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) 16 رقم قاعة

 

 الربملانيات النساء منتدى 17:30 – 14:30 
 باالس تافريتشسكي ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة

 

 )جلسة مللقة(جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 18:00 – 14:30 
 تافريتشسكي باالس ،(األرضي الطابق) 16 رقم قاعة

 

 )جلسة مللقة(جلنة شؤون الشرق األوسط 18:00 – 15:00 
 تافريتشسكي باالس ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينك 
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 2017 تشرين األول/ أكتوبر 15 ،األحد

 )جلسة مللقة(اللجنة التوجيهية للجمعية العامة 09:00 – 08:00 
 تافريتشسكي باالس ،(األرضي الطابق) 6 رقم قاعة

 

 جلسة مللقة()جملس إدارة منتدى الربملانيني الش اب لالحتاد الربملاين الدويل 09:30 – 08:30 
 تافريتشسكي باالس ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينك 

 

 اجمللس احلاكم 11:00 – 09:00 
 تافريتشسكي باالس ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة

 

 
 اإلنسان وحقوق للدميقراطية الدائمة اللجنة 13:00 - 09:30

 ةالسنوي الذكرى: تنوعنا مشاركة بشأن القرار مشرو  ومناقشة عرض 
 الدميقراطية حول العاملي لإلعالن العشرين

 تافريتشسكي باالس ،(األرضي الطابق) 1 رقم قاعة
 

 الربملاين الدويلمنتدى الربملانيني الشباب لالحتاد  13:00 – 10:00 
 الربملاين املركز ،(الثاين الطابق) مليت فانكشنال قاعة

 

 )جلسة مللقة(مكتب اللجنة الدائمة لشؤون األمم املتحدة 11:30 – 10:00 
 باالس تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) 16 رقم قاعة

 

 
 والسالم قافيةالث التعددية تعزيز بشأن العامة املناقشة بدء اجلمعية العامة: 13:00 – 11:00

 األعراق وبني األديان بني احلوار خالل من
 تافريتشسكي باالس ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة

 

 ةاجلنسي الصحة خالل من اإليدز على القضاء بشأن تفاعلية جلسة 14:30 – 13:00 
 عاجلة برملانية إجراءات إىل احلاجة: واإلجنابية

 
 

 حفل االفتتاح 20:30 – 19:30 
 بطرسرب  سان إكس وفوروم،
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 تافريتشسكي باالس ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينك 
 

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

 تافريتشسكي باالس ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة
 

 
 اللجنة الدائمة لشؤون األمم املتحدة 18:30 – 14:30

 حلقة نقاش حول:
 هو ام: الدولية اإلدارة الرشيدة يف املتحدة لألمم العامة اجلمعية دور – 

 األمام؟ حنو املسار
 القرار صن  عملية يف عاما 20 - املتحدة لألمم الربملاين ال عد – 

 الربملاين املركز ،(الثاين الطابق) مليت فانكشنال قاعة
  

 )جلسة مللقة( جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 18:00 – 14:30 
 باالس تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) 16 رقم قاعة

 

 
 اإلنسان وحقوق للدميقراطية الدائمة اللجنة 18:30 – 14:30

 العامة اجللسة يف القرار مشرو  صياغة 
 تافريتشسكي باالس ،(األرضي الطابق) 1 رقم قاعة

 

 لعام العاملي لربملاينا التقرير يف الواردة الرئيسية النتائج بشأن تفاعلية جلسة 18:00 – 15:00 
 الرقابة بشأن 2017
 فقط اإلنكليزية والفرنسية بالللتني

 تافريتشسكي باالس ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينك 
 

 
 قرار حول ال ند الطارئ اجلمعية العامة: 18:30 – 17:00

 تافريتشسكي باالس ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة
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 2017 تشرين األول/ أكتوبر 16ثنني, إلا
 

 9:00 – 10:30 
 

 سة مللقة()جل والتجارة والتمويل املستدامة للتنمية الدائمة اللجنة مكتب
 تافريتشسكي باالس ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينك 

 

 
9:00 – 13:00 

 
 اجلمعية العامة

 نقاش حول ال ند الطارئ. -
 استمرار النقاش العام. -
 تافريتشسكي باالس ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة

 

 
 اإلنسان وحقوق للدميقراطية الدائمة اللجنة 13:00 - 09:30

 العامة اجللسة يف القرار مشرو  صياغة اختتام  
 تافريتشسكي باالس ،(األرضي الطابق) 1 رقم قاعة

 

 )جلسة مللقة(للربملانيني اإلنسان حقوق جلنة 13:00 – 09:30 
 باالس تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) 16 رقم قاعة

 

مجعية األمناء العامني 
 الوطنية للربملانات

 الوطنية مجعية األمناء العامني للربملاناتاجتما   12:30 – 11:00
 الربملان مركز ،(الثاين الطابق) إيفين  قاعة

 

 )جلسة مللقة(الشرق األوسط  شؤونجلنة  13:00 – 11:00 
 تافريتشسكي باالس ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينك 

 

مجعية األمناء العامني 
 الوطنية للربملانات

 الوطنية األمناء العامني للربملاناتمجعية اجتما   17:30 – 14:30
 الربملان مركز ،(الثاين الطابق) إيفين  قاعة

 

 
 والتجارة والتمويل املستدامة للتنمية الدائمة اللجنة 18:30 – 14:30

 املناخ تلريب املعين املتحدة األمم مؤمتر يف الربملانية املسا ة عن إحاطة –
 2017 لعام
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 2017 تشرين األول/ أكتوبر 17، الثالثاء

 

 ستدامة،امل التنمية أهداف تنفيذ يف اخلاص القطا  إشراك حول مناقشة –
 املتجددة الطاقة جمال يف وخاصة

 الربملاين املركز ،(الثاين الطابق) مليت فانكشنال قاعة  
 

 
14:30 – 18:30 

 
 استمرار النقاش العاماجلمعية العامة: 

 تافريتشسكي باالس ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة
 

 
14:30 – 18:30 

 
 )جلسة مغلقة( الطارئ ال ند بشأن احملتملة الصياغة جلنة

 تافريتشسكي باالس ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينك 
 

 
14:30 – 16:30 

 
 ة مغلقة()جلس اإلنسان وحقوق بالدميقراطية املعنية الدائمة اللجنة مكتب
 باالس تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) 16 رقم قاعة

 

 15:00 – 17:00 
 

 يةالنوو  األسلحة حظر معاهدة حنو املضي قدماا  بشأن تفاعلية جلسة
 تافريتشسكي باالس ،(األرضي الطابق) 1 رقم قاعة

 

 
17:00 – 18:30 

 
 )جلسة مغلقة( الدويل اإلنساين للقانون االحرتام تعزيز جلنة
 باالس تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) 16 رقم قاعة

 
 )جلسة مللقة(الشراكة اجلندريةجمموعة  10:00 - 09:00

 تافريتشسكي باالس ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينك 
 

 
 اإللكرتوين للربملان تفاعلية جلسة 10:30 – 09:00

 بعملهم للقيام الربملانيون يستخدمها اليت الرقمية األدوات
 تافريتشسكي باالس ،(األرضي الطابق) 1 رقم قاعة

 

 مللقة( )جلسة( فقط باإلنكليزية) بالصحة املعين االستشاري الفريق 12:00 - 09:00 
 تافريتشسكي باالس ،(األرضي الطابق ) 115القاعة رقم 
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 الدوليني واألمن للسالم الدائمة اللجنة 13:00 - 9:00

 .ستدامةامل التنمية لتحقيق كوسيلة  السالم استدامة حول خرباء جلسة -
 .السيربانية احلرب بشأن سابق قرار تنفيذ بشأن نقاش حلقة -
 الربملاين املركز ،(الثاين الطابق) مليت فانكشنال قاعة 
  

مجعية األمناء العامني 
 ةالوطني للربملانات

 الوطنية اجتما  مجعية األمناء العامني للربملانات 12:30 – 10:00
 الربملان مركز ،(الثاين الطابق) إيفين  قاعة

 

 )جلسة مللقة(اللجنة التنفيذية 13:00 – 10:30 
 تافريتشسكي باالس ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينك 

 

 
 أربعني مدى ىعل الدويل اإلنساين احرتام القانون تعزيز للجنة مفتوحة جلسة 13:00 – 11:00

 يزال ال كيف:  جنيف التفاقيات اإلضايف الربوتوكول اعتماد منذ عاما
 املعاصرة؟ احلرب يف حيمي القانون
 تافريتشسكي باالس ،(األرضي الطابق) 1 رقم قاعة

 

 
 أجل من الرقابة ممارسة: نفاق املايلالطرق املثلى لال حول نقاش متكافئ 13:00 – 11:00

 العام الصاحل
 تافريتشسكي باالس ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة

 

 
 اإلنسان وحقوق بالدميقراطية املعنية الدائمة اللجنة 16:00 – 14:30

 القرار مشرو  اعتماد
 تافريتشسكي باالس ،(األرضي الطابق) 1 رقم قاعة

 

 )جلسة مغلقة(الدويل الدوليني واألمن للسالم الدائمة اللجنةمكتب  16:00 – 14:30 
 تافريتشسكي باالس ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينك 

 

مجعية األمناء العامني 
 ةالوطني للربملانات

 الوطنية اجتما  مجعية األمناء العامني للربملانات 17:30 – 14:30
 الربملان مركز ،(الثاين الطابق) إيفين  قاعة
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 2017 تشرين األول/ أكتوبر 17، األربعاء

 )جلسة مللقة( للربملانيني اإلنسان حقوق جلنة 18:00 – 14:30 
 باالس تافريتشسكي  ،(األرضي الطابق) 16 رقم قاعة

 
 العامة اجلمعية 18:30 – 14:30

 و الطارئ، ال ند بشأن قرار اعتماد -
 العامة املناقشة اختتام -

 تافريتشسكي باالس ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة
 

 
 والتجارة والتمويل املستدامة للتنمية الدائمة اللجنة 18:30 – 16:30

  الصحية املعايري أعلى لتحقيق وال حوث العلم استخدام حول نقاش حلقة
 تافريتشسكي باالس ،(األرضي الطابق) 1 رقم قاعة

  

 
 الدويل الربملاين االحتاد لرئاسة املرشحني إىل االستما  18:30 – 16:30

 الربملاين املركز ،(الثاين الطابق) مليت فانكشنال قاعة

 )جلسة مللقة(مكتب النساء الربملانيات 10:00 – 8:00 
 تافريتشسكي باالس ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينك 

 

 اجمللس احلاكم 13:00 – 9:00 
 تافريتشسكي باالس ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة

 

مجعية األمناء 
 العامني للربملانات

 الوطنية

 الوطنية اجتما  مجعية األمناء العامني للربملانات 12:30 – 10:00
 الربملان مركز ،(الثاين الطابق) إيفين  قاعة

 

 
 الدوليني واألمن للسالم الدائمة اللجنة 12:30 - 10:30

 و ستدامةامل التنمية لتحقيق كوسيلة  السالم استدامة حول خرباء جلسة -
 السيربانية احلرب بشأن سابق قرار تنفيذ بشأن نقاش حلقة -
 تافريتشسكي باالس ،(األرضي الطابق) 1 رقم قاعة  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

 دليل الرموز:
   
 اجلمعية العامة

 أو اجمللس احلاكم

 مناقشات اللجان

 املناقشات العامةأو 

مبا  األخرىالعامة فعاليات اجلمعية 
 فيها اجللسات املللقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 اجمللس احلاكم –14:30 
 تافريتشسكي باالس ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة

 

بعد انتهاء اجمللس  
 احلاكم

 اجلمعية العامة
 اعتماد القرارات -
 تقارير اللجان الدائمة -
 لمناقشات العامة، واخلتامية لوثيقة ال -
 اختتام اجللسة -

 تافريتشسكي باالس ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة
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 الدويل الربملاين االحتاد رئيس انتخاب
 

 واللجنــة ماحلــاك لساجمل الرئيس ويرأس. للمنظمــة ةالســــــــــــــيــاســــــــــــــيــ القيــادة هو الــدويل الربملــاين االحتــاد رئيسإن 
. الســــــــنة من الثانيةلعامة ا اجلمعية يف ســــــــنوات ثالث مد ا لوالية احلاكم اجمللسه )ينتخ ها( وينتخ . التنفيذية

فرتة  انته  الذي الرئيس، انتخاب إعادة جيوز ال" وقواعده، الدويل الربملاين لالحتاد األســــــاســــــي للنظام ووفقاا 
 آخر، برملان إىل ينتمي شـــــخص حمله حيلّ  أن نيويتع أخرى، ســـــنوات ثالث مضـــــي ق ل الرئاســـــة، يف واليته

 ".اجليوسياسية اجملموعات خمتلف بني املنتظم، التناوب ضمان راعىوي  
 

 إىل 6 من والقواعد الدويل الربملاين لالحتاد األســــــاســــــي النظام من 19 املادة يف بالرئيس املتعلقة األحكام وترد
 .السنني مر على تطورتأهنا  كما  باملمارسة تستكمل وهي. اجمللس قواعد من 11

 

 الحتادا رئاســــــة ضــــــمان مت املاضــــــية، العشــــــرين الســــــنوات مدى علىف. اإلقليمي التناوب م دأ عموماا  ويالحظ
جمموعة األثين ) إســـــ انيا ،(1997-1994 العربية، اجملموعة) مصـــــر من بارزين نواب ق ل من الدويل الربملاين

 دول جمموعة( )2002 -1999 اهلادئ، واحمليط آســـــــــــــيا جمموعة) اهلند ،(1999-1997 ،عشـــــــــــــر زائداا 
 شوبنلالد ،(2005 - 2008 األفريقية، اجملموعة) نامي يا ،(2011 - 2008 والكارييب، الالتينية أمريكا

 .1(2017 - 2014 اهلادئ، واحمليط آسيا جمموعة)
 

                                                           

http://www.ipu.org/strct-ميكن االطال  على القائمة الكاملة لر ساء االحتاد الربملاين الدويل على العنوان التايل:  1 
e/presdnt.htm. 

 لالحتاد الربملاين الدويل 137اجلمعية العامة الـــ 
 ،روسيا االحتاديةسان بطرسربغ، 

 2017أكتوبر  /تشرين األول 14-18 

A/137/C.1 
 2امللحق 
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 عضواا  يظل أن يتوق  ياا برملان عضواا  كونه  خبالف الدويل، الربملاين االحتاد رئيس النتخاب رمسية معايري توجد وال
 ر ســــــــــاء كان  ،تارخيياا ( . 2020-2017 احلالة، هذه يف) الدويل الربملاين االحتاد رئيس والية ملدة الربملان يف

 ملتزمني والدويل، ينالوط الصـــــــعيدين على ك ري  باحرتام حيظون بارزين، ســـــــياســـــــيني قادة الدويل الربملاين االحتاد
 القانون وسيادة ،إلنسانا حقوق ،الدميقراطية تعزيز سيما ال - وم ادئه الدويل الربملاين االحتاد بقيم قوياا  التزاماا 

 الربملاين االحتاد يسلرئ لرفي نصـــــــــب ابامل فعال حنو على لقيامل الك ري واجلهد الوق  اســـــــــتثمار على وقادرين -
 .الدويل

 

 بينها، وفيما األمم لداخ والتفاهم الســـياســـي احلوار يف األ ية متزايد بدور يقوم الدويل الربملاين االحتاد أن ومبا
 حرتاماالو  ،املصداقية ،ةالل اقب يتمّت   ،حلقة وصلو  وسيطاا  الدويل الربملاين االحتاد رئيس يكون أن املتوق  فمن

 ،واحلكومات لدولا ر ســـــــاء م  بانتظام يتفاعل أن إليه ويطلب. اتنوعه بكل الدويل الربملاين االحتاد عضـــــــويةل
جييد بالشـــــكل  أن وين لي. املســـــتوى رفيعيآخرين  ومســـــؤولني ،املتحدة لألمم العام األمني ات،الربملانر ســـــاء 
 االحتاد ويويل .الفرنســــــــــــــيةأو  اإلجنليزية الدويل؛ الربملاين لالحتاد الرمسية الللات من األقل على واحدةاألمثل 
 والتمكني جلنســـــــنيا بني للمســـــــاواة ك رية  أ ية ،اجلندرية الفوارق تراعي منظمة بوصـــــــفه ،أيضـــــــاا  الدويل الربملاين

 .املستويات مجي  على للمرأة السياسي
 

 وي لغ. االنتخابات يهاف ستجرى اليت اجمللس دورة من بدعوة الدويل الربملاين االحتاد رئيس انتخاب رمسياا  ويعلن
 يونيو /زيرانح منتصــــــــــــــف يف احلالة، هذه يف) األقل على أشــــــــــــــهر بأربعة للمجلس العادية الدورة افتتا  ق ل

2017.) 
 

 من الدويل ربملاينال االحتاد رئيس ملنصــــــــب الرتشــــــــح يف رغ تهم عن اجلديرون املرشــــــــحون يعرب أن املتوق  ومن
 املهارات لىع الرســــــــــــالة تؤكد أن وين لي. الدويل الربملاين لالحتاد العام األمني إىل موجهة رمسية رســــــــــــالة خالل

 تكون أن وين لي دويل،ال الربملاين لالحتاد االســــرتاتيجية اخلطة تعزيز يف ور يته للمرشــــح األســــاســــية والكفاءات
 أو برملانية، عةجممو  أو عضــو برملان ق ل من م اشــرة الرتشــيحات قدمت أن وميكن. موجزة ذاتية بســرية مصــحوبة

 املهم نم كان  وإن الرتشـــــيحات، لتقدمي هنائي موعد يوجد وال. أكثر أو واحدةجيوســـــياســـــية  جمموعة ق ل من
 .وتوزيعها ترمجتها يتسىن حىت املناسب، الوق  يف تقدميها عملياا 

 

 املايل الدعم على الرئيس ملنصــــــــــــب املرشــــــــــــحون يعتمد أن عملياا  املتوق  من ،رمسياا  شــــــــــــرطاا  ليس أنه حني ويف
 .الدويل الربملاين االحتاد ئاسةتهم لر ممارس يف برملاهنم من واملادي
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ــــــلا العامة اجلمعية انعقاد مبناس ة الدويل الربملاين االحتاد لعضوية أنفسهم املرشحون وسيقدم ـــــــ ـــــــ ـــــــ  لالحتاد 137 ـ
 /األول تشـــــرين 18 إىل 14 من الفرتة يف الروســـــي، االحتاد بطرســـــرب ، ســـــان يف ســـــتعقد اليت الدويل، الربملاين
 اتاجملموع ق ل من اســـــــــتما  جلســـــــــات عقدإىل  دعو م ســـــــــتتم املعتادة، للممارســـــــــة ووفقاا . 2017 أكتوبر

 .الش اب الربملانيني ومنتدى، الربملانياتالنساء  منتدى ،اجليوسياسية
 

 مندوبني لثالثة كنومي. الســــري باالقرتا  التصــــوي  وجيرى. للمجلس األخرية اجللســــة يف الرئيس انتخاب ويتم
إن ف ،كذلك  يكن مل إنو  اجلنســني؛ كالممثلني من   وايكون أن شــريطة بأصــوا م، يدلوا أن عضــو برملان كل  من

 .أكتوبر /األول تشرين 18 يف التصوي  سيجريهذا العام، ويف . التصوي  اماثنني فقط من املندوبني ميكنه
 

 أي حيصـــــل مل وإذا. رئيســـــاا ينتخب  هبا املدىل األصـــــوات من املطلقة األغل ية على يحصـــــلســـــ الذيواملرشـــــح 
 أقل على صلح الذي املرشحترشيح  إللاء سيتم التصوي ، من األوىل اجلولة خالل األغل ية هذه على مرشح
 .املطلقة األغل ية على املرشحني أحد حصول حلني إضافية جوالت وستجرى األصوات، من عدد

 
 2017 مايو /أيار 10 جنيف،
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 ستمارة تسجيل أولية للمتحدثنيا
 موضوع حول عامة مناقشة

 األعراق وبني األديان بني احلوار خالل من والسالم الثقافية التعددية تعزيز
 (األعمال جدول من 3 البند)

 الربملان أو 
 ...........................................................................................................................املنظمة

يرجى وض  دائرة حول عنوان  
 واحد فقط 

س ئهل املوظف/املوظفة املرت  االسم األول اسم العائلة
 )رئيس( الربملان

1 MR./ MS.   /ال نعم 
2* MR./ MS.   /ال نعم 

  فقط. املتحدث الثاين ينط ق فقط على الربملانات األعضاء أو األعضاء املنتس ني يف االحتاد الربملاين الدويل  *

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

 

 A/137/C.1  
3ملحق   

 لالحتاد الربملاين الدويل 137اجلمعية العامة الـــ 
 2017أكتوبر  /تشرين األول 18-14 ،روسيا االحتاديةسان بطرسربغ، 
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 األصواتتوزيع جدول مؤقت يظهر 

 137يف اجلمعية العامة 
 من القانون األساسي( 15.2)وفقاا للمادة 

األصوات  األعضاء
 مبوجب )أ(

 عدد السكان
 باملاليني

األصوات 
 مبوجب )ب(

إمجايل عدد 
 األصوات

 14 4 24.1 10 أفلانستان 1
 11 1 3.0 10 ال انيا 2
 15 5 33.2 10 اجلزائر 3
 10 0 0.08 10 أندورا 4
 14 4 25.7 10 انلوال 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 ال حرين 11
 20 10 153.0 10 بنلالدش 12
 13 3 10.2 10 روسيا ال يضاء 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 بوليفيا )دولة متعددة القوميات( 17
 11 1 4.3 10 ال وسنة واهلرسك 18

 

A/137/C.1 
 4 امللحق
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األصوات  األعضاء
 مبوجب )أ(

 عدد السكان
 باملاليني

األصوات 
 )ب(مبوجب 

إمجايل عدد 
 األصوات

 11 1 1.3 10 بوتسوانا 19
 22 12 204.4 10 الربازيل 20
 12 2 8.5 10 بللاريا 21
 13 3 10.4 10 بوركينا فاسو 22
 13 3 10.1 10 بروندي 23
 13 3 10.7 10 كم وديا 24
 13 3 12.9 10 الكامريون 25
 15 5 30.8 10 كندا 26
 10 0 0.3 10 الرأس األخضر 27
 12 2 5.3 10 الوسطى افريقيا مجهورية 28
 13 3 11.3 10 تشاد 29
 13 3 15.1 10 تشيلي 30
 23 13 1200.0 10 الصني 31
 14 4 29.5 10 كولوم يا 32
 10 0 0,7 10 جزر القمر 33
 11 1 1.9 10 الكونلو 34
 11 1 3.3 10 كوستا ريكا 35
 13 3 15.5 10 كوت ديفوار 36
 11 1 4.8 10 كرواتيا 37
 13 3 10.2 10 كوبا 38
 10 0 0.7 10 قربص 39
 13 3 10.5 10 مجهورية التشيك 40
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األصوات  األعضاء
 مبوجب )أ(

 عدد السكان
 باملاليني

األصوات 
 مبوجب )ب(

إمجايل عدد 
 األصوات

 14 4 20.9 10 مجهورية كوريا الشع ية الدميقراطية 41
 17 7 56.8 10 مجهورية الكونلو الدميقراطية 42
 12 2 5.2 10 الدمنارك 43
 10 0 0.79 10 جي ويت 44
 12 2 9.0 10 الدومينكانمجهورية  45
 13 3 14.0 10 اإلكوادور 46
 19 9 85.7 10 مصر 47
 12 2 5.3 10 السلفادور 48
 11 1 1.0 10 غينيا االستوائية 49
 11 1 1.5 10 استونيا 50
 19 9 87.9 10 اثيوبيا 51
 10 0 0.10 10 واليات ميكرونيزيا املتحدة 52
 10 0 0.80 10 فيجي 53
 12 2 5.4 10 فنلندا 54
 18 8 65.8 10 فرنسا 55
 11 1 1.0 10 اللابون 56
 11 1 1.5 10 غام يا 57
 11 1 4.7 10 جورجيا 58
 19 9 81.3 10 املانيا 59
 14 4 25.0 10 غانا 60
 13 3 10.2 10 اليونان 61
 12 2 8.2 10 غواتيماال 62
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األصوات  األعضاء
 مبوجب )أ(

 عدد السكان
 باملاليني

األصوات 
 مبوجب )ب(

إمجايل عدد 
 األصوات

 13 3 10.6 10 غينيا 63
 11 1 1.5 10 غينيا بيساو 64
 10 0 0.76 10 غيانا 65
 13 3 10.2 10 يتيهاي 66
 12 2 8.1 10 هندوراس 67
 13 3 10.4 10 هنلاريا 68
 10 0 0.31 10 ايسلندا 69
 23 13 1,000.3 10 اهلند 70
 22 12 206.0 10 اندونيسيا 71
 18 8 60.5 10 إيران )اجلمهورية اإلسالمية( 72
 14 4 26.7 10 العراق 73
 11 1 4.5 10 ايرلندا 74
 12 2 6.7 10 اسرائيل 75
 17 7 57.0 10 إيطاليا 76
 20 10 123.6 10 اليابان 77
 12 2 5.5 10 األردن 78
 13 3 17.0 10 كازاخستان 79
 15 5 38.6 10 كينيا 80
 11 1 2.2 10 الكوي  81
 12 2 5.5 10 قريغيزستان 82
 12 2 5.6 10 مجهورية الو الشع ية الدميقراطية 83
 11 1 2.7 10 التفيا 84

 



                                                
            

 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
                                                                2017  حزيران/ يونيو 30      

 

األصوات  األعضاء
 مبوجب )أ(

 عدد السكان
 باملاليني

األصوات 
 مبوجب )ب(

عدد إمجايل 
 األصوات

 11 1 2.4 10 ل نان 85
 11 1 2.1 10 ليسوتو 86
 11 1 3.9 10 لي يا 87
 10 0 0.03 10 ليختنشتاين 88
 11 1 3.9 10 ليتوانيا 89
 10 0 0.4 10 لوكسم ور  90
 14 4 20.6 10 مدغشقر 91
 13 3 13.9 10 ماالوي 92
 14 4 22.7 10 ماليزيا 93
 10 0 0.35 10 لديفام 94
 13 3 16.4 10 مايل 95
 10 0 0.3 10 مالطا 96
 11 1 3.1 10 موريتانيا 97
 11 1 1.02 10 موريشيوس 98
 20 10 104.0 10 املكسيك 99

 10 0 0.03 10 موناكو 100
 11 1 2.9 10 منلوليا 101
 10 0 0.62 10 اجل ل األسود 102
 15 5 31.5 10 امللرب 103
 13 3 12.1 10 موزام يق 104
 18 8 60.3 10 نمارمي 105
 11 1 1.5 10 نامي يا 106
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األصوات  األعضاء
 مبوجب )أ(

 عدد السكان
 باملاليني

األصوات 
 مبوجب )ب(

إمجايل عدد 
 األصوات

 14 4 26.4 10 ني ال 107
 13 3 15.3 10 هولندا 108
 11 1 4.4 10 نيوزيلندا 109
 12 2 5.1 10 نيكاراغوا 110
 13 3 16.5 10 النيجر 111
 20 10 140.4 10 نيجرييا 112
 12 2 5.0 10 النروج 113
 11 1 2.5 10 ع مان 114
 21 11 160.9 10 باكستان 115
 10 0 0.02 10 باالو 116
 11 1 3.9 10 فلسطني 117
 11 1 1.7 10 بنما 118
 11 1 3.0 10 بابوا غينيا اجلديدة 119
 12 2 5.7 10 باراغواي 120
 14 4 23.0 10 ال ريو 121
 18 8 62.1 10 الفلي ني 122
 15 5 38.5 10 بولندا 123
 13 3 10.3 10 الربتلال 124
 10 0 0.88 10 قطر 125
 17 7 50.8 10 مجهورية كوريا 126
 11 1 4.3 10 مجهورية مولدافيا 127
 14 4 23.0 10 رومانيا 128
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األصوات  األعضاء
 مبوجب )أ(

 عدد السكان
 باملاليني

األصوات 
 مبوجب )ب(

إمجايل عدد 
 األصوات

 20 10 148.8 10 روسيا االحتادية 129
 12 2 6.2 10 رواندا 130
 10 0 0.17 10 ساموا 131
 10 0 0.02 10 سان مارينو 132
 10 0 0.16 10 سان تومي وبرينسييب 133
 14 4 27.1 10 اململكة العربية السعودية 134
 12 2 7.0 10 السينلال 135
 12 2 9.7 10 صربيا 136
 10 0 0.08 10 سيشيل 137
 11 1 4.9 10 سرياليون 138
 12 2 5.08 10 سنلافورة 139
 12 2 5.2 10 سلوفاكيا 140
 11 1 1.9 10 سلوفينيا 141
 13 3 10.4 10 الصومال 142
 17 7 51.7 10 جنوب افريقيا 143
 15 5 39.4 10 اس انيا 144
 13 3 10.0 10 السودانجنوب  145
 13 3 17.0 10 سرييالنكا 146
 15 5 33.4 10 السودان 147
 10 0 0.4 10 سورينام 148
 11 1 1.1 10 سوازيالند 149
 13 3 10.0 10 السويد 150
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األصوات  األعضاء
 مبوجب )أ(

 عدد السكان
 باملاليني

األصوات 
 مبوجب )ب(

إمجايل عدد 
 األصوات

 12 2 6.7 10 سويسرا 151
 13 3 12.5 10 اجلمهورية العربية السورية 152
 12 2 5.1 10 طاجيكستان 153
 18 8 60.1 10 تايالند 154
 11 1 2.3 10 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 155
 10 0 0.92 10 ليشيت -تيمور 156
 12 2 5.4 10 توغو 157
 10 0 0.10 10 تونلا 158
 11 1 1.22 10 ترينيداد وتوباغو 159
 13 3 10.2 10 تونس 160
 18 8 76.6 10 تركيا 161
 10 0 0.01 10.0 توفالو 162
 15 5 34.6 10 اوغاندا 163
 17 7 50.1 10 أوكرانيا 164
 11 1 2.5 10 مارات العربية املتحدةاإل 165
 18 8 60.2 10 اململكة املتحدة 166
 15 5 34.4 10 مجهورية تنزانيا املتحدة 167
 11 1 3.2 10 ورغواياأل 168
 15 5 30.0 10 فنزويال )اجلمهورية ال وليفارية( 169
 19 9 90.3 10 فيتنام 170
 13 3 10.5 10 اليمن 171
 13 3 10.9 10 زام يا 172
 13 3 10.4 10 زمي ابوي 173
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 الدويل الربملاين لالحتاد اإللكرتوين التسجيل عن إيضاحية مذكرة

 املوق  خالل من الدويل الربملاين لالحتاد العامة لألمانة اإللكرتوين التسجيل نظام إىل الوصول كنمي
 زر على النقر طريق عن ب ساطة وذلك ،137الـــ  اجلمعية صفحة يف الدويل، الربملاين لالحتاد اإللكرتوين
 أكتوبر /األول تشرين 3 يف وسيللق 2017 يونيو /حزيران 19 من اعت ارا النظام هذا وسيفتح. التسجيل
: الدويل الربملاين االحتاد لدى التسجيل خدمة يف التسجيل املندوبني على يتعني ذلك وبعد ،2017

registration@ipu.org. 

هام: من املستحسن أن يعني مجي  املشاركني منسقاا واحداا للوفد، حبيث يكون املستخدم الوحيد لنظام 
 التسجيل عرب اإلنرتن  وخيتار كلمة مرور.

 

 عملية التسجيل كما يلي:تتم و 
ن  قد كقم بالتســــــجيل للحصــــــول على حســــــاب وأدخل التفاصــــــيل املطلوبة يف هذه الصــــــفحة. إذا   .1

احلة معلومات التعريف اخلاصة بك ال تزال صفإن ، عامة مت  مؤخراا قم  بالتسجيل بنجا  جلمعية 
خدام نيابة عنك باســــــــتبفتح حســــــــاب أمانة االحتاد الربملاين الدويل قام  إذا و  وميكن اســــــــتخدامها.

ى ، فـإنـك مـدعو إىل االتصـــــــــــــــال بـاالحتـاد الربملـاين الـدويل عللربملـانـكن الربيـد اإللكرتوين الرمسي عنوا
 للحصول على مزيد من املعلومات.  registration@ipu.orgالعنوان التايل: 

 

 .املرور وكلمة املستخدم اسم باستخدام الدخول بتسجيل قم بنجا ، حساب إنشاء مبجرد .2
 

 . 137العامة الــ اجلمعية يف للتسجيل" احلدث هلذا تسجيل" على انقر .3
 

A/137/C.1 
 5امللحق 

 لالحتاد الربملاين الدويل 137اجلمعية العامة الـــ 

 االحتادية،سان بطرسربغ، روسيا 

 2017أكتوبر  /تشرين األول 14-18

mailto:registration@ipu.org
mailto:registration@ipu.org
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 كن   أمسك إذا تدرج أن تنس ال للوفد، منسقاا  بصفتك. وفدكم لتسجيل" التسجيل بدء" على انقر .4
 .احلدث حلضور ختطط

 

 يرجى التأكد من أن:  .5
  وجلـانـ  دويلالحتـاد الربملـاين الـاحلـاكمـة ليئـات اهلمجي  املعلومــات املتعلقــة بــالعضــــــــــــــويــة يف 

 Title or" . ": "لقب أو منصـــــــــــب ضـــــــــــمن االحتاد الربملاين الدويلحت  عنوانمدرجة 
function within the IPU" 

  املنظمة ان/: " لقب/منصــــــب يف الربملحت  عنوان بربملانك الوطينالتفاصــــــيل املتعلقة ترد ".
"Title/function in Parliament/Organization" 
  مجي  العواصم. ال تستخدمأنك 
  جلان "  "+" إلضـــــــافةاضـــــــــلط على عالمة“+” sign to add committees"   

 )عندما يكون هناك أكثر من واحدة(.
 

، وبعــد ذلــك عليــك 2017 تشــــــــــــــرين األول/ أكتوبر 3ميكنــك إجراء تليريات على بيــانــاتــك حىت .6
  registration@ipu.orgاالتصال باالحتاد الربملاين الدويل م اشرة على العنوان: 

 

ســـــيدرس خالهلا مســـــؤولوا النظام  حيث ،validation phase مرحلة حتققعملية التســـــجيل  تشـــــمل
 بك سـيتصـل، إالو ربيد إلكرتوين. تأكيد بال، سـيتم إرسـال تسـجيلكفور التحقق من صـحة . طل ك للتسـجيل

 .املتابعة يتطلب إجراء أي الختاذ لدينا املشرفني أحد
  

ايل ســإذا كان  لديك أية أســـئلة حول عملية التســـجيل، يرجى إرســـاهلا إىل موظفة خدمات املؤمترات الســـيدة 
، م  نســـــــــــخ إىل عناوين  sas@ipu.orgعلى الربيد االلكرتوين  Anne Sader -Sallyســــــــادر آن

  بـــــــاإلضـــــــــــــــــــــافـــــــة إىل postbox@ipu.org: الربيـــــــد اإللكرتوين العـــــــامـــــــة لالحتـــــــاد الربملـــــــاين الـــــــدويل
registration@ipu.org . 

 
 
 
 
 

mailto:registration@ipu.org
mailto:sas@ipu.org
mailto:postbox@ipu.org
mailto:registration@ipu.org
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 طط

 

 

 

 
 
 
 

 مشروع جدول األعمال
 األعمال جدول إقرار .1

 

 الربملاين لالحتاد 136اجلمعية العامة  خالل عقدت اليت اللجنة لدورة املوجز احملضــــــــر على املوافقة .2
 (2017 أبريل /نيسان) دكا يف الدويل

 

 انتخاب املكتب .3
 .ياسيةسيو اجل اجملموعات من مقرتحات إىل استناداا  املكتب، يف القائمة الشواغر اللجنة ستمأل

 

 .املستدامة التنمية لتحقيق كوسيلة  السالم استدامة حول استماع جلسة .4
 

 كالا   يعزز 2030 لعام املســـتدامة التنمية وخطة الســـالم اســـتدامة بشـــأن 2016 لعام التارخيي إن القرار
 شــــــاملةو  ســــــلمية جمتمعات إىل تؤدي املســــــتدامة التنمية أن والواق . واحدة لعملة كوجهني  اآلخر منهما

 واملصـــــــــاحل ةاحليا مناحي مجي  من للناس فيها ميكن بيئة بدوره، املســـــــــتدام، الســـــــــالم ويضـــــــــمن للجمي ؛
 يف املوضــــــــو  ذاه إدراج يف رغ تها عن اللجنة وأعرب . بلداهنم تنمية أجل من معاا  يعملوا أن املتضــــــــاربة

ــــ اجلمعية انعقاد مبناس ة املوضو  بشأن قرار اعتماد بلية أعماهلا جدول ـــــ ـــــ  الربملاين لالحتاد 138 العامة الـ
 كيفية  ولح األعضــــاء م  اآلراء لت ادل للخرباء اســــتما  جلســــة اللجنة ســــتعقد لذلك، وحتضــــرياا . الدويل
 اإلجراءاتو  التدابري بشـــــأن مناقشـــــة أيضـــــاا  وســـــتجري. والفرص التحديات ومواجهة املفهومني كال  تطور

  للسلماللجنة الدائمة 
 الدوليني واألمن

 C-I/137/A.1  
 2017حزيران/ يونيو  14

 لالحتاد الربملاين الدويل 137اجلمعية العامة الـــ 
 سان بطرسربغ، روسيا االحتادية،

 2017أكتوبر  /تشرين األول 14-18
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. والرقابة يموالتقي الســـــــــياســـــــــات ووضـــــــــ  التشـــــــــريعات حيث من اختاذها تتوخى أن للربملانات ميكن اليت
 .للقرار األول املشرو  إعداد يف الالحقة واملناقشة االستما  جلسة إىل املشاركان املقرران وسيستند

. 
 

 (2015 هانوي،) لكرتونيةاإل احلرب بشأن سابق قرار تنفيذ بشأن نقاش حلقة .5
 

 للســــــــــــــالم طريخ  ديد: اإللكرتونية احلرب بعنوان قراراا  الدويل الربملاين االحتاد اعتمد ،2015 عام يف
 االحتاد عضاءأ جانب من القرار هذا تنفيذ بشأن مناقشة اللجنة ستجري عامني، وبعد. العامليني واألمن
 الصراعات من  يف النشاط من مبزيد االخنراط كيفية  عن إحاطة أيضاا  املناقشة وستتضمن. الدويل الربملاين

 مجي  ةملصــــــلح" و" الســــــلمية لألغراض" اإللكرتوين الفضــــــاء اســــــتخدام وضــــــمان اإللكرتوين الفضــــــاء يف
 ".ال لدان

 

 حفظ ياتعمل يف املشـــاركة الوطنية املســـلحة القوات عمل رصـــد يف الربملان دور حول نقاش حلقة .6
 املتحدة لألمم التابعة السالم

  

 الربملاين لرصــــــــــدا تنفيذ تواجه اليت التحديات بشــــــــــأن اآلراء لت ادل فرصــــــــــة للجنة النقاش حلقة ســــــــــتتيح
 ألممل التابعة الســــــــــالم حفظ عمليات يف املشــــــــــاركة الوطنية املســــــــــلحة القوات أعمال على واإلشــــــــــراف

 حفظ ثاتوبع اإلنســــــــــــانية للتدخالت الدميقراطية الشــــــــــــرعية إنفاذ إىل اإلجراءات هذه و دف. املتحدة
 .السالم

 

 .ما يستجد من أعمال .7
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 مشروع جدول األعمال
 األعمال جدول إقرار .1

 

 الربملاين لالحتاد 136اجلمعية العامة  خالل عقدت اليت اللجنة لدورة املوجز احملضــــــــر على املوافقة .2
 (2017 أبريل /نيسان) دكا يف الدويل

 

 انتخاب املكتب .3
 .ياسيةسيو اجل اجملموعات من مقرتحات إىل استناداا  املكتب، يف القائمة الشواغر اللجنة ستمأل

 

 2017 لعام املناخ بتغري املعين املتحدة األمم مؤمتر يف الربملانية املسامهة .4
 

 وبرملان الدويل ملاينالرب  االحتاد تنظيمه يف يشـــــارك برملاين اجتما  ســـــيعقد نوفمرب، /الثاين تشـــــرين 12 يف
بون  يف األطراف رملؤمت والعشــــــــــــرين الثالثة الدورة انعقاد مبناســــــــــــ ة والربملان اإلملاين )ال وندســــــــــــتا ( فيجي

(COP23) . اآلراء أيضا جنةالل أعضاء وسيت ادل. لالجتما  العملية الرتتي ات على اللجنة وستطل 
 .ختامية وثيقة مشرو  بشأن

 

 الطاقة الجم يف ســــيما ال املســــتدامة، التنمية أهداف تنفيذ يف اخلاص القطاع إشــــرا  حول مناقشــــة .5
 املتجددة

ـــــ  العامة اجلمعية يف اعتماده املتوق  من الذي اللجنة قرار موضو  حول املناقشة هذه ستنظم ــــــ  يف138الـ
 تنفيذ يف اخلاص ا القط إلشراك الفعالة الس ل بشأن اآلراء لت ادل فرصة للجنة املناقشة وستتيح. جنيف

 لالحتاد الربملاين الدويل 137اجلمعية العامة الـــ 
 سان بطرسربغ، روسيا االحتادية،

 2017أكتوبر  /تشرين األول 14-18

اللجنة الدائمة للتنمية املستدامة 
 والتمويل والتجارة

 C-II/137/A.1  
 2017حزيران/ يونيو  14



                                                
            

 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
                                                                2017  حزيران/ يونيو 30      

 

 ،موثوقة ،دامةمست كطريقة  املتجددة الطاقة على خاص بشكل الرتكيز وسيتم. املستدامة التنمية أهداف
 أيضــاا  ملناقشــةا وســتوفر. املناخ تلري ومكافحة الطاقة على اجلمي  حصــول لضــمان معقولة وبأســعار ،مرنة

ألعضـــــــــــاء يف ا ربملاناتهذه املســـــــــــألة من ق ل ال معاجلة كيفية  حول أولية معلومات املشـــــــــــاركني للمقررين
 .الدويل الربملاين االحتاد

 
 

 الصحية املعايري أعلى لتحقيق ثوالبح العلم استخدام حول نقاش حلقة .6
  

 أنه غري. امةالع منطقية للصــحة وســياســات تشــريعات هناك يكون أن الصــعب من العلمية، املعرفة بدون
 تتعلق يةتقن مشـــــكلة جمرد معززة باألدلة ليس صـــــحية ســـــياســـــة وضـــــ  أن متزايد حنو على به املســـــلم من

من  ميكن اليت لالســــــ  الفريق وســــــيناقش. ســــــياســــــياا  حتديا أيضــــــا شــــــكلت بل ترمجتها، أو املعارف بت ادل
 ،مسرتشدة ا،وتنفيذه الصحية والسياسات القوانني تكون أن وضمان الفجوة هذه سد للربملانات خالهلا

 .قوية علمية بنتائج ،وباستمرار
 

 .ما يستجد من أعمال .7
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 مشروع جدول األعمال
 

 األعمال جدول إقرار .1
 

 الربملاين لالحتاد 136اجلمعية العامة  خالل عقدت اليت اللجنة لدورة املوجز احملضــــــــر على املوافقة .2
 (2017 أبريل /نيسان) دكا يف الدويل

 

 انتخاب املكتب .3
 .ياسيةسيو اجل اجملموعات من مقرتحات إىل استناداا  املكتب، يف القائمة الشواغر اللجنة ستمأل

 

 .الدميقراطية حول العاملي لإلعالن العشرين السنوية الذكرى: تنوعنا مشاركة .4
 

 املشاركني املقررين جانب من التفسريية واملذكرة القرار مشرو  عرض (أ)
 القرار مشرو  حول مناقشة (ب)
 العامة اجللسة يف القرار مشرو  واعتماد صياغة (ج)
 الدويل الربملاين لالحتاد 137 الـــ للجمعية العامة مقرر تعيني (د)

 

 املقبلة العامة للجمعيات التحضريية األعمال .5
 اللجنة ستعده الذي التايل القرار موضو  (أ)
 الدويل الربملاين لالحتاد 138 العامة الـــ اجلمعية يف اللجنة أعمال جدول (ب)
  

 لالحتاد الربملاين الدويل 137اجلمعية العامة الـــ 
 بطرسربغ، روسيا االحتادية،سان 

 2017أكتوبر  /تشرين األول 14-18

 اللجنة الدائمة للدميقراطية
 وحقوق اإلنسان 

C-III/137/A.1 
 2017حزيران/ يونيو  14
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 .ما يستجد من أعمال .6
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 مشروع جدول األعمال
 األعمال جدول إقرار .1

 

 الربملاين لالحتاد 136اجلمعية العامة  خالل عقدت اليت اللجنة لدورة املوجز احملضـــــــــر على املوافقة .2
 (2017 أبريل /نيسان) دكا يف الدويل

 

 مام األ حنو املسار هو ما: ةالدولي احلوكمة يف املتحدة لألمم العامة اجلمعية دور: نقاش حلقة .3
 

 صـــميم يف تق  دة،املتح األمم يف الســـياســـات وتقرير للتداول الرئيســـية اهليئة بوصـــفها العامة، اجلمعية إن
 قــدم على دبلــ كــل  فيــه يشــــــــــــــــارك الــذي" األمم برملــان" أهنــا ا علىتعريفهــ مت وقــد. ةالعــامليــ احلوكمــة نظــام

 من لعامليةا الشــــــــــؤون إدارة يف أ ية أقل أهنا على العامة اجلمعية إىل ينظر ما كثرياا   ذلك، وم . املســــــــــاواة
ة هذه وســــــتســــــتعرض حلقة املناقشــــــ. العشــــــرين جمموعة مثل متثيالا  األقل األخرى اهليئات أو األمن جملس

. املتحدة ماألم ميثاق ر ية م  يتســـــــــق مبا العامة اجلمعية ســـــــــلطة تعزيز إىل الرامية األخرية اإلصـــــــــالحات
 عن فضــــــــالا  العامة، اجلمعية رئيس ودور العامة، اجلمعية عمل طرائق يف أخرى، أمور ضــــــــمن وســــــــتنظر،

 املوق  لىع األســـــــاســـــــية املعلومات على االطال  وميكن. العامة اجلمعية ومقررات لقرارات القانوين الوزن
 .http://www.un.org/en/ga/revitalization/index.shtml: التايل اإللكرتوين

 
 

 لالحتاد الربملاين الدويل 137اجلمعية العامة الـــ 
 سان بطرسربغ، روسيا االحتادية،

 2017أكتوبر  /تشرين األول 14-18

 بشؤون اخلاصة الدائمة اللجنة
 املتحدة األمم

 C-IV/137/A.1  
 2017حزيران/ يونيو  14
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  القرار صنع عملية يف عاما 20 - املتحدة لألمم الربملاين البعد: النقاش حلقة .4
 

 وحيث ،مضــــى وق  أي من عوملة أكثر أصــــ ح  ككل  الوطنية اتيواالقتصــــاد والتمويل التجارة أن مبا
 الذي ةالدوليكمة و احل نظام فإن الدويل، التعاون تســـــتدعي ضـــــرورة والفقر املناخ تلري ق يل من قضـــــايا نإ

جيب  (لكذ إىل وما الدويل وال نك العاملية، التجارة منظمة) الصــــــلة ذات واملنظمات املتحدة األمم تديره
 . للمساءلة وخضوعاا  انفتاحاا  أكثر ص حلي الس ل يلتمس وأن أن يتكيف، 

 

 الشعوب ممثلي جعل ىلإ الطريق قاد الوطنية، للربملانات العاملية املنظمة بوصفه الدويل، الربملاين االحتاد إن
 مل دوليةال الشـــــؤون أن هي ذلك وراء الكامنة والفكرة. املتحدة األمم يف القرار صـــــن  عمليات إىل أقرب
 صـــن  عملية ويف يةالعامل احملادثات يف الربملانات إشـــراك نإ حيث التنفيذية، للســـلطة احلصـــري اجملال تعد

 تنفيذ تســهيل م  العاملي املســتوى على الدميقراطية املشــاركة تعزيز على ســيســاعد املتحدة األمم يف القرار
 الوطنية اناتالربمل دور اكتسب املاضية، العشرين السنوات مدى وعلى.  لدانال داخل الدولية االلتزامات

ــــــــب يسمى ما ألالذي مي الدولية، العالقات يف ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــ ـــــــ . املتحدة مماأل يف قوياا  اعرتافاا " الدميقراطية الفجوة" ـ
 تواجهها اليت حدياتوالت املتحدة األمم لدى الربملاين ال عد بناء يف احملرز التقدم الدورة هذه وستستعرض

 والربملانات املتحدة مماأل بني التفاعل بشأن العامة للجمعية جديد قرار صدورتس ق  اليت الفرتة يف حالياا 
 على األســـــــــاســـــــــية املعلومات على االطال  وميكن. 2018 عام ربي  يف الدويل الربملاين واالحتاد الوطنية
 .e/un.htm-http://www.ipu.org/strct: التايل املوق 

 
 .ما يستجد من أعمال .5
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 للمجلس احلاكم  201 الدورة عقدإىل  الدعوة
 الدويل الربملاين حتادلال

 2017 تشرين األول/ أكتوبر 18و 15 ،  رب بطرس سان
 

 الرئيسة،عزيزيت السيدة 
 الرئيس، السيد عزيزي

 

 ســان يف( دومســكي قاعة) تافريتشــســكي قصــر يف 201 دورته الدويل الربملاين الحتاداحلاكم ل لساجمل وســيعقد
 (.روسيا االحتادية) بطرسرب 

 
 املشاركة .1
يتضمن كل متثيل  نأ وجيب. الدويل الربملاين االحتاد يفبرملان ممثل  كل  من أعضاء ثالثة من احلاكم لساجمل يتألف 

برملاين يف اجمللس احلاكم كال اجلنسني. على أن يقتصر متثيل الوفود املكونة من جنس واحد على عضوين اثنني 
 (.قواعد اجمللس احلاكم من 1.2 القاعدة)فقط 

 

 الدورة أعمال .2
 حىت صــ احاا  9:00 ، من الســاعة أكتوبر /األول تشــرين 15 األحد يومللمجلس احلاكم  األوىل اجللســةســتعقد  

 .7 بال ند املناسب، الوق  يف والسما ، 6 إىل 1 من ال نود ب حث وست دأ ص احاا، 11:00
 

 الدويل لالحتاد الربملاين 137اجلمعية العامة الـــ 
 سان بطرسربغ، روسيا االحتادية،

 2017أكتوبر  /تشرين األول 14-18
CL/201/C.1 

2017حزيران/ يونيو  14  
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صـــ احاا  9:30 الســـاعة من أكتوبر، /األول تشـــرين 18 األربعاء، يوم  ســـتعقداناللتني والثالثة، الثانية جلســـتيه يف
 ،بعد الظهر تقري اا  5:00حىت الســــــــــــاعة بعد الظهر  14:30 الســــــــــــاعة ومن. بعد الظهر 1:00 الســــــــــــاعةحىت 

 .األخرى األعمال جدول بنود مجي  اجمللس احلاكم سيدرس
 املؤقت األعمال جدول .3
ــــــــــــــــــ  دور ا يف التنفيذية اللجنة وضــــعته الذيو  للدورة، املؤق  األعمال جدول يلي فيما  ـــــــــــــــــــ  مارس /آذار) 275الـ

2017:) 
 األعمال جدول إقرار .1 

 

 للمجلس احلاكم 200 الـــ للدورة املوجزة احملاضر على املوافقة .2 
 

ـــــال للدورة املوجزة احملاضر نشرت   ــــــ ــ ــــ  مايو /أيار 19 يف الدويل الربملاين لالحتاد اإللكرتوين املوق  على 200 ـ
 أمانة إبال  200 للدورة املوجزة للمحاضــــــــــر تصــــــــــوي ات يطل ون الذين األعضــــــــــاء من ويطلب. 2017
 .201 الدورة افتتا  ق ل خطياا  الدويل الربملاين االحتاد

 

 الدويل الربملاين االحتاد بعضوية املتعلقة املسائل .3 
 

 .الدويل الربملاين االحتاد إىل االنضمامإعادة و  االنضمام طل ات (أ)  
( إعادة) لىع للحصــــــــــول طل ات أي بشــــــــــأن التنفيذية اللجنة توصــــــــــية يف احلاكم لساجمل ســــــــــينظر   

 .االنضمام
 .األعضاء بعض حالة (ب)  
 .املراقب مركز (ج)  

 

 الرئيس تقرير .4 
 

 .احلاكم لمجلسل 200 الدورة منذ أنشطته بشأن (أ)  
 .التنفيذية اللجنة أنشطة بشأن (ب)  

 

 احلاكمللمجلس  200 الدورة منذ الدويل الربملاين االحتاد أنشطة عن العام األمني من مرحلي تقرير .5 
 

 .العام األمني من شفوي تقرير (أ)  
 .األعضاء ق ل من السنوية التقارير تقدمي عملية (ب)  
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 .2017 لعام للدميقراطية الدويل اليوم (ج)  
 

 الدويل الربملاين لالحتاد املايل الوضع .6 
 

 2018 واملوازنة لعام الربنامج مشروع .7 
 .2021 -2017 للفرتة الدويل الربملاين االحتاد اسرتاتيجية تنفيذ .8 

 

 .املتحدة األمم منظومة مع التعاون .9 
 

 .الدويل الربملاين لالحتاد األخرية املتخصصة االجتماعات عن تقارير .10 
 

 :األخرى واهليئات اللجان أنشطة .11 
 

 .الربملانيات النساء منتدى (أ)  
 .للربملانيني اإلنسان حقوق جلنة (ب)  
 .األوسط بالشرق شؤون جلنة (ج)  
 .قربصمسهلي احلوار حول  جمموعة (د)  
 .الدويل اإلنساين القانون احرتام تعزيز جلنة (ه)  
 .اجلندرية الشراكة فريق (و)  
 .الدويل الربملاين االحتاد يف الش اب الربملانيني منتدى (ز)  

 

 (2018 مارس /آذار 28-24 جنيف،) 138 الدويل الربملاين العامة لالحتاد اجلمعية .12 
 

 :املقبلة الدولية الربملانية االجتماعات .13 
 

 .النظامية االجتماعات (أ)  
 .املناس ات من وغريها املتخصصة االجتماعات (ب)  

 

 2018 عام اثنني حلسابات داخليني مدققني تعيني .14 
 (اجمللس احلاكممن قواعد  41 القاعدة انظر)

 

 الدويل الربملاين االحتاد رئيس انتخاب .15 
 

 حلاكم(ا لساجمل الئحة من 8 و 7 و 6 والقواعد األساسي النظام من 19 املادة)  
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 مدة نتهيت الذي( بنلالدش) شـــــودريت صـــــابر الســـــيد حمل ليحل جديداا  رئيســـــاا  حلاكما لساجمل ســـــينتخب
 .201 الدورة هناية يف عضويته

 

 التنفيذية اللجنة انتخابات .16 
 للمجلس الداخلي النظام من 39و 38و 37 والقواعد األساسي النظام من( K) 21 املادة راج )  

 (احلكم
 شرييفر.ن يدوالس( املتحدة اململكة) غرينجر - ليديل.إ السيد حمل ليحلوا عضوين اإلدارة جملس وينتخب

 .201 الدورة هناية يف عضويتهما مدة تنتهي اللذين( هولندا)
 

 .ما يستجد من أعمال .17 
 

 البنود التكميلية .4
ميكن ألعضــــــــــــــاء اجمللس طلب إدراج بنود تكميلية يف  ،من قواعد اجمللس احلاكم 13انســــــــــــــجاماا م  القاعدة رقم  

من النظام األساسي،  20جدول األعمال. وجيب أن تق  مثل هذه ال نود يف إطار والية اجمللس اليت، وفقا للمادة 
 حتدد وتوجه أنشطة االحتاد الربملاين الدويل وحتكم تنفيذها. 

 

ق ل األمانة العامة إىل مجي  أعضـــــــــــــــاء اجمللس. وبعد  وســــــــــــــتحال أية طل ات إلدراج بنود تكميلية على الفور من
االســــــتما  إىل رأي اللجنة التنفيذية، ســــــيتخذ اجمللس قراراا حول هذا الطلب بأغل ية األصــــــوات املدىل هبا يف حال 

يوما على األقل من افتتا  الدورة. خالفاا لذلك يتخذ القرار بأغل ية  15تلقي الطلب من ق ل األمانة العامة ق ل 
 الثلثني.

 
 الوثائق .5
سيتم إرسال وثائق العمل املتعلقة مبختلف بنود جدول األعمال املؤق  إىل األعضاء وينشر على  ،بقدر املستطا  

 املوق  اإللكرتوين لالحتاد الربملاين الدويل يف وق  م كر. 
 

   .املق ل أكتوبر /األول تشرينوحنن نتطل  إىل إجراء مناقشات مثمرة يف اجمللس احلاكم يف       
 

 املخلص لكم
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 تشودريصابر  تشونج نجمارتن 
 رئيسال األمني العام

 االحتاد الربملاين الدويل لالحتاد الربملاين الدويل
 
 

 
 
 
 

 النساء الربملانيات منتدى إىل دعوة
 26 الدورة

 2017 تشرين األول/ أكتوبر 14 بطرسربغ، سان

 
 عزيزيت السيدة الرئيسة،
 عزيزي السيد الرئيس،

ـــــ ا العامة اجلمعية انعقاد مبناس ة الربملانياتالنساء  ملنتدى والعشرون السادسة الدورة ستعقد ــــــ ــــــ  قصر يف 137لـ
 أكتوبر /األول تشـرين 14 السـ  ، يوم املنتدى وسـيجتم . الروسـي باالحتاد بطرسـرب  سـان يف تافريتشـسـكي

 بعد الظهر 14:30 الســاعة ومن. بعد الظهر 13:00 الســاعةصــ احاا حىت  10:30 الســاعة من ،2017
النســـــاء  مكتب أعده الذي املشـــــرو  املؤق  األعمال جدول وســـــتجدون. بعد الظهر 17:30 الســـــاعة حىت

 .2017 أبريل /نيسان يف دكا يف عقدتاليت ان دورته يف الربملانيات
 

 تتعلق مدخالتيقدم وس ،137 ـــــــالالعامة  اجلمعية أعمال يف مسا ته األوىل، جلسته يف املنتدى، وسيناقش
 نلإلعال العشــرين الســنوية الذكرى: تنوعنا مشــاركة. اجلمعية أعمال جدول من 4 ال ند بشــأن بالنو  اجلندري

 العمل خلطة امســةاخل بالذكرى االحتفال بشــأن مناقشــة ســتجري الثانية، اجللســة ويف. الدميقراطية حول العاملي
 .الدويل الربملاين االحتاد رئيس ملنصب املرشحني إىل واالستما  للنو  اجلندري املراعية للربملانات

 

 لالحتاد الربملاين الدويل 137اجلمعية العامة الـــ 
 ،روسيا االحتاديةسان بطرسربغ، 

 2017أكتوبر  /تشرين األول 14-18
FEM/26/C.1 

 2017حزيران/ يونيو  14
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 من 2017 أكتوبر /األول تشــــرين 17 الثالثاء، يوم النقاش املتكافئ بشــــأن مناقشــــة أيضــــاا  املنتدى وســــيعقد
 رتكزوس. تافريتشسكي قصر ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة يف. 13:00 الساعة حىت 11:00 الساعة
 مفتوحة كونوســــت العام، الصــــاحل أجل من الرقابة ممارســــة: نفاق املايلالطرق املثلى لال" موضــــو  على املناقشــــة
 ".السواء على والرجال النساء من الوفود، أعضاء جلمي 

 

 مجعيات إىل دالوفو  يف األعضـــــــاء والرجال النســـــــاء من الربملانيني كل  أمام مفتو  الربملانيات النســـــــاء منتدىإن 
 .شاركةامل على والنساء الرجال من وفدكم أعضاء تشجي  على أحثكم ولذلك. الدويل الربملاين االحتاد

 
 املخلص لكم                                                                     

 
 

 
 

 غ ونغتشون مارتن       
 

 األمني العام        
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 الربملانيات النساء منتدى
 والعشرون السادسة الدورة

 2017 أكتوبر 14 الس  ، ،  رب بطرس  سان
 بعد الظهر حىت 2:30 الساعة بعد الظهر، ومن 1:00 الساعة ص احاا حىت 10:30  الساعة من)

 (بعد الظهر 5:30 الساعة
 
 
 

 

I . وترتيب إلقاء الكلمات االجتماعات جدول 
 قصــر ،(رضــياأل الطابق) دومســكي قاعة يف الربملانيات النســاء ملنتدى والعشــرين الســادســة الدورة ســتعقد 

 14 الســــ  ، يوم الروســــي، االحتاد بطرســــرب ، ســــان يف( Tavrichesky Palace) تافريتشــــســــكي
 ومن. بعد الظهر 1:00 الســــــــاعة صــــــــ احاا حىت 10:30 الســــــــاعة من ،2017 أكتوبر /األول تشــــــــرين
 .بعد الظهر 5:30 الساعةبعد الظهر حىت  2:30 الساعة

 لالحتاد الربملاين الدويل 137اجلمعية العامة الـــ 
 سان بطرسربغ، روسيا االحتادية،

 2017أكتوبر  /تشرين األول 14-18

  FEM/26/A.1  النساء الربملانيات منتدى

 2017حزيران/ يونيو   14
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 هناك كونت ولن. دقائق ثالث التحدث مدة تتجاوز الو . ونشــــــــــــــط تلقائي نقاش إثارة إىل الدورة و دف
 ســــتكمالا خالل من الكلمة طلب من املشــــاركون ســــيتمكن العامة، اجللســــة ويف. للمتكلمني رمسية قائمة

 .املكاتب على توجد اليت االستمارة
 

II . التفصيلي األويل األعمال جدول 
 

 النساء الربملانيات ملنتدى والعشرين السادسة الدورة رئيس انتخاب .1
 ةترحي  كلمات

 

 األعمال جدول إقرار .2
 

 اجلندرية األنشطة .3
 

 الربملانياتالنساء  مكتب تقرير (أ) 
 

 2017 أبريل /نيســــان 1 يف دكا يف املعقودة دوراته يف املكتب مداوالت على املشــــاركون ســــيطل   
 .2017 أكتوبر /األول تشرين 14 يف بطرسرب  سان ويف

 

 اجلندرية الشراكة فريق تقرير (ب) 
 

 .وتوصياته الفريق أعمالعلى  املشاركون ل طّ سي  
 

 .اجلندرية املساواة بشأن الدويل الربملاين لالحتاد األخري النشاط عن حمّدثة معلومات (ج) 
 

 ذلك يف مبا ،دريةاجلن املساواة بشأن الدويل الربملاين لالحتاد األخري النشاط على املشاركون ل سيطّ   
 الربملانات لرئيسات ةالعاملي القمة مؤمتر يفرئيسات الربملانات  اعتمدته الذي ظيب أبو إعالن متابعة

 .املتحدة العربية اإلمارات يف 2016 ديسمرب /األول كانون  يف
 

 .الدميقراطية إلعالن العشرين بالذكرى االحتفال (د) 
 

 .صباحا   11:00 الساعة املناقشة وستختتم
 

 جندري منظور من 137العامة الـــــ  اجلمعية أعمال يف املسامهة .4
 

 :137 اجلمعية أعمال جدول يف التايل ال ند مناقشة إىل املشاركون سيدعى 



                                                
            

 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
                                                                2017  حزيران/ يونيو 30      

 

 املعنية مةالدائ اللجنة) الدميقراطية حول العاملي لإلعالن العشــــــــرين الســــــــنوية الذكرى: تنوعنا مشــــــــاركة  – 
 (اإلنسان وحقوق بالدميقراطية
 :التالية الفرعية املواضي  ملناقشة جمموعتني إىل املشاركون وسينقسم

 

 التحديات ؟اجلندرية واملساواة الدميقراطية خدمة يف التكنولوجيا تكون أن ميكن كيف  :1 اجملموعة  
 .والفرص

 جيل ها أن كنمي اليت باملناف  الســــــكان مجي  متت  ضــــــمان كيفية  مناقشــــــة إىل املشــــــاركون وســــــيدعى
 أيضـــــــــــــاا كون ســـــــــــــت ادل املشـــــــــــــار و . وال يئية ،الثقافية ،االجتماعية ،االقتصـــــــــــــادية احلياة إىل اإلنرتن 

. النفســــــــــيةو  اجلســــــــــدية الســــــــــالمة يف واحلق التع ري حرية حلماية وضــــــــــع  اليت اجليدة املمارســــــــــات
 تســــتهدف اليت اإلنرتن  على لكرتويناإل والعنف املضــــايقات وقف خاصــــة بوســــائل وســــيناقشــــون

.  اإلنرتن  ةشـــ ك خالل من املرتك ة باألشـــخاص االجتار مكافحة تدابري وكذلك والفتيات النســـاء
 املشاركة وزيادة زتعزي إىل الرامية واالسرتاتيجيات الوسائل حتديد إىل أيضاا  املشاركون سيدعىكما 
 .اإلنرتن  على املتاحة واألدوات الوسائل باستخدام والفتيات للنساء العامة

 

 األســـــــــــرة :مالســـــــــــلّ  مراحل مجي  يف اجلندرية واملســـــــــــاواة الدميقراطية أجل من التثقيف :2 جملموعةا  
 .والدولة واجملتم 
 إىل جيل من قراطيةالدمي وامل ادئ القيم تعزيز هبا ميكن اليت الكيفية مناقشــة إىل املشــاركون ســيدعى
 ملمارساتا يتشاركون وسوف. اجلندرية املساواة وممارسات قيم على خاص بوجه الرتكيز م  جيل،
 لرتســـيخ طرقاا  أيضـــا نوســـيحددو . املدرســـية املناهج يف بالدميقراطية املتعلقة التعليم برامج يف اجليدة
  اخلصـــوص وجه لىعســـيناقشـــون و . األســـرية الرتبية يف اجلندرية واملســـاواة الدميقراطية والقيم امل ادئ
 .الفتيات تعلم جتربة يف والتمكني املشاركة تعزيز كيفية

 

 على فقونوســـــــــيوا. جمموعة لكل ومقرراا  رئيســـــــــاا  املنتدى ســـــــــيعني ،من مكتب املنتدى توصـــــــــية على وبناء 
 .الظهر بعد جلسة يف الربملانيات النساء منتدى إىل املقررون سيقدمها اليت التوصيات

 

 بعد الظهر. 1:30 الساعةص احاا حىت  11:30 الساعة من جمموعة كل  وستجتم  
 

 بعد الظهر. 2:00 الساعة يف أعمال  املنتدى وسيستأنف 
 

 ندريةاجل لالعتبارات املراعية للربملانات العمل خلطة اخلامسة الذكرى مبناسبة نقاش حلقة .5
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 يف واملرأة رجلال من كل  ومصــــــــــــاحل الحتياجات يســــــــــــتجيب برملان هو اجلندرية لالعت ارات املراعي الربملان
 .ا فعلياا ينفذهو  اجلندرية املساواة جيسد برملان وهو. وعمله أسالي ه، ،عملياته ،هيكلية الربملان

 

الـــــــــ  الدورة يف ندريةاجل لالعت ارات املراعية للربملانات العمل خطة الدويل الربملاين االحتاد أعضاء اعتمدقد و 
 كثرأ مؤسسات تص ح لكي إجراءات اختاذ يف الربملانات لدعم وكأداة. 2012 عام يف كي يك  يف 127
 م  ل لدانا مجي  يف شـــــائعةال للحاالت ملموســـــة حلول إجياد العمل خطة اقرتح  ،للنو  اجلندري مراعاة
 .الفردية للحاالت تستجيب اليت اخليارات من واسعة جمموعة تقدمي

 

 يف ســـــــاواةامل لتعزيز تدابري عديدة برملانات اعتمدت العمل، خطة اعتماد من ســـــــنوات مخسمضـــــــي  بعدو 
 لتعزيز أو املوظفني،و  عضاءطفال األأل حضانة مراكز وفتح الربملانية، اللجان عضوية يف واملرأة الرجل متثيل

 .أفضل بشكل اجلندرية املساواة قضايا معاجلة على القدرات
 

 برملانكم؟ فعل ماذا
 

 والتحديات رزاحمل التقدم من املستفادة والدروس املعلومات ت ادل إىل مدعوون النقاش حلقة يف واملشاركون
 اجلندرية. اواةاملس حتقيق على وقدر م اجلندرية حساسيتهم تعزيز أجل من برملانا م تواجهها اليت

 

 .بعد الظهر 4:00 الساعة حبلول الفريق مناقشة وستختتم
 

 الدويل الربملاين االحتاد رئيس ملنصب املرشحني إىل االستماع .6
 جلســـة وســـت دأ. الدويل الربملاين االحتاد رئيس ملنصـــب املرشـــحني إىل االســـتما  فرصـــة للمشـــاركني ســـتتا 

 .الظهربعد  4:00 الساعة يف االستما 
 

 املناقشة فريق مقرري تقارير .7
 

 النســــاء كتبم رئيس م  يتشــــاور أن ذلك بعد املنتدى وســــيطلب. تقاريرهم املناقشــــة فريق مقررو ســــيقدم 
 مناقشــــة اللخ ســــتقدم اليت التعديالت يعد وأن ،للمنتدى والعشــــرين الســــادســــة الدورة ورئيس الربملانيات

 تشــــــرين األول/ أكتوبر 15 األحد يوم عقدها املقرر) اإلنســــــان وحقوق بالدميقراطية املعنية الدائمة اللجنة
بعد الظهر حىت  الساعة  2:30 الساعة ومنبعد الظهر  1:00حىت الساعة  ص احاا  9:30 الساعة من

 (.بعد الظهر 6:30
 

 الربملانيات ملنتدى والعشرين السابعة الدورة انعقاد وتاريخ مكان .8
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: ملايلالطرق املثلى لالنفاق ا" موضـــــو  حول املســـــاواة بشـــــأن مناقشـــــة الربملانياتالنســـــاء  منتدى ســـــيســـــتضـــــيف
 أكتوبر /األول تشــــرين 17 الثالثاء يوم يف املســــاواة مناقشــــة وســــتجري". العام الصـــاح أجل من الرقابة ممارســـة
 ،(الطابق األرضـــــي) ،قاعة دومســـــكي ،بعد الظهر 1:00 الســـــاعة صـــــ احاا حىت 11:00 الســـــاعة من 2017

 .السواء على وإناثاا  ذكوراا  الوفود، أعضاء جلمي  ةمفتوحي وه. باالس تافريشيسكي
 
 
 
 
 
 
 
 

 منتدى الربملانيني الشباب
 بعد الظهر 13:00 الساعةص احاا حىت  10:00 الساعة من ،2017 أكتوبر /األول تشرين 15 األحد

 بطرسرب  سان الربملاين، املركز ،(2 الطابق( ) Multi-functional مايت فانكشن ) قاعة
 
 
 

 مشروع جدول األعمال
 

 األعمال جدول إقرار .1
 

 املنتدى جملس يف واحد عضو انتخاب .2
 من جلر  ق ل منشــــــــــــلله  املقرر ومن. الشــــــــــــ اب الربملانيني منتدى جملس يف شــــــــــــاغر واحد مقعد يوجد

 .2019 آذار/ مارس يف تنتهي ملدة أوراسيا جمموعة
 

 الشباب مشاركة بشأن قطرية حتديثات .3

 لالحتاد الربملاين الدويل 137اجلمعية العامة الـــ 
 ،روسيا االحتاديةسان بطرسربغ، 

 2017أكتوبر  /تشرين األول 14-18

 FYP/137/A.1  
 2017 يونيو/ حزيران 14
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 حول املعلوماتادل يتم ت وس. ال لدان خمتلف يف الش اب مشاركة يف األخرية التطورات املنتدى سيناقش
 .التوصيات وتقدم النتائجاستخالص و  والتحديات، النجاحات

 

 137العامة الــــ  اجلمعية أعمال يف املسامهة .4
 مشــرو  يف لشــ ابا منظور مني حث و  الدميقراطية بشــأن العاملي لإلعالن العشــرين الســنوية بالذكرى املنتدى فلحتســي

ــــــــ  العامة اجلمعية يف النظر قيد القرار ـــــــــ ـــــــــ  أنبش العاملي لإلعالن العشرين السنوية الذكرى: تنوعنا مشاركة بشأن 137الـ
 أعضــــاء يرغب وقد .وتعديله القرار مشــــرو  اإلنســــان وحقوق بالدميقراطية املعنية الدائمة اللجنة وســــتناقش .الدميقراطية

 اإلجراءات يف لشـ ابا منظور إدراج كيفية  يف أيضـاا  املنتدى وسـينظر. اللجنة على لعرضـها توصـيات صـياغة يف املنتدى
 من ســـالموال الثقافية التعددية وتعزيز العامة، املناقشـــة موضـــو  بشـــأن ســـيما ال ،137 العامة للجمعية األخرى والنتائج
 .األعراق وبني األديان بني احلوار خالل

 

 الدويل الربملاين االحتاد لرئاسة املرشحني إىل االستماع .5
 .الدويل الربملاين االحتاد لرئاسة املرشحني إىل االستما  فرصة املنتدى ألعضاء سيتا 

 

 سوتشي مع التواصل .6
 يف سـيعقد الذي( WFYS) والطالب للشـ اب عشـر التاسـ  العاملي باملهرجان علماا  املنتدى سـيحاط
 املنتدى وسيجم . 2017 أكتوبر /األول تشرين 22 إىل 14 من الفرتة يف( الروسي االحتاد) سوتشي
 .سياسية، والافيةالثق، االجتماعية ،االقتصادية، الثقافية القضايا ملناقشة ال لدان من العديد من الش اب

 

 (2018-2017) وأنشطت  املنتدى عمل خطة ومناقشة حتديث .7
 2017 امع يف جرت اليت الشـــــــــ اب ملشـــــــــاركة دعماا  الدويل الربملاين االحتاد أنشـــــــــطة املنتدى ســـــــــيناقش
 .2018 و 2017 لعامي املخططة واألنشطة

 

 أسئلة وأجوبة .8
 الدويل الربملاين لالحتاد لعامليا الربملاين التقرير يف الواردة الرئيسية والتوصيات النتائج على املنتدى سيطل 
 إطالقه املقرر ،ومةاحلك مســـاءلة يف الربملان ســـلطة: الربملانية الرقابة بشـــأن اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج

 من الربملاين اإلشراف ومناقشة األسئلة طر  من املنتدى أعضاء وسيتمكن. 137 اجلمعية العامة الــــــــ يف
 .الش اب منظور

 

 (2018 مارس /آذار) 138للجمعية العامة الـــ  التحضريية األعمال .9
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 عن لشـــــــــام تقرير إلعداد مقررين املنتدى ســـــــــيعني عمله، وأســـــــــاليب املنتدى قواعد من 6 باملادة عمالا 
 املســــتدامة التنمية لتحقيق كوســــيلة  الســــالم بتحقيق املتعلقة القرارات مشــــاري  يف اإلســــهام بلية الشــــ اب

 ال ملستدامة،ا التنمية أهداف تنفيذ يف اخلاص القطا  وإشراك ( الدوليني واألمن للسالم الدائمة اللجنة)
 وســـــــيدرج. (رةوالتجا والتمويل املســـــــتدامة بالتنمية املعنية الدائمة اللجنة) املتجددة الطاقة بشـــــــأن ســـــــيما
 (.2018 مارس /آذار) 138العامة الـــ  اجلمعية أعمال جدول على القراران

 .ما يستجد من أعمال .10
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Dear Madam President, 
Dear Mr. President, 
 
 

The 137
th
 Assembly of the Inter-Parliamentary Union and related meetings will be held at 

the Tavrichesky Palace and the Parliamentary Centre in St. Petersburg, Russian 
Federation, from Saturday, 14 to Wednesday, 18 October 2017. 
 
We are pleased to enclose detailed information on these meetings. We hope that your 
Parliament will be represented at the 137

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 137
th
 Assembly 

 
2. Consideration of requests for the inclusion of an emergency item in the Assembly agenda 
 
3. General Debate on Promoting cultural pluralism and peace through inter-faith and inter-ethnic 

dialogue 
 
4. Sharing our diversity: The 20

th
 anniversary of the Universal Declaration on Democracy 

 (Standing Committee on Democracy and Human Rights) 
 

5. Reports of the Standing Committees on Peace and International Security, Sustainable 
Development, Finance and Trade and United Nations Affairs 

 
6. Approval of the subject item for the Standing Committee on Democracy and Human Rights at 

the 139
th
 IPU Assembly and appointment of the Rapporteurs 

 
TIMETABLE 
 

The Timetable of the Assembly and related meetings is set out in Annex 1.  The Inaugural Ceremony 
will take place on Saturday, 14 October at 7.30 p.m., at ExpoForum in St. Petersburg. 
 

The Governing Council will convene on 15 and 18 October and will consider and take decisions on a 
host of matters relating to the functioning and activities of the IPU.  The convocation of the 
201

st 
session of the IPU Governing Council is attached. 

 

The Assembly will start its General Debate on 15 October with the high-level segment reserved for 
Speakers of Parliament.  At its sittings on 17 and 18 October, the Assembly will adopt resolutions on 
the emergency item and on the subject item taken up by the Standing Committee on Democracy and 
Human Rights. The Assembly is expected to conclude its business by 6 p.m. on 
Wednesday, 18 October. 

The Governor of St. Petersburg will host a reception for all heads of delegation, in the evening of 
18 October at the Yusupovsky Palace. 

 
VENUE 
 

There will be two sites for the St. Petersburg Assembly.  Most meetings will take place at the 
Tavrichesky Palace. The ASGP meeting and some sittings of the Standing Committees will be held at 
the Parliamentary Centre.  A regular shuttle (every 15 minutes) will run between the two sites to 
enable delegates to be at their meetings on time. 
 

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, 16 October 2017.  
Provision has also been made for a drafting committee to meet in the afternoon that same day in order 
to prepare a draft resolution. The Assembly will then adopt a resolution on 17 October 2017. 
 

All requests for 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.  

 



 - 4 - A/137/C.1 

 
STANDING COMMITTEES 
 

All four Standing Committees will meet during the 137
th
 IPU Assembly.  

 

The Standing Committee on Democracy and Human Rights will discuss and adopt a resolution on the 
subject item Sharing our diversity: The 20

th
 anniversary of the Universal Declaration on Democracy. 

 

The other three Standing Committees will hold hearings and panel discussions on the basis of 
recommendations from their respective Bureaux.  The draft agendas of the Standing Committees are 
attached.  
 

Member Parliaments are kindly reminded that Bureau members 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 will automatically be reduced by one person.   
 

Member Parliaments are also encouraged to include in their delegation young members of parliament, 
i.e. below 45 years of age.  The IPU Forum of Young Parliamentarians will meet on 15 October 2017. 
Among other things, the Forum will formulate and provide 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 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 will not be represented by more than two delegates at meetings of the IPU 
(Article 5.2 of the Statutes), nor will they be entitled to vote.   
 

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.  Additional seating is available in the Dumsky Hall Gallery on the first floor.  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 the work of the Steering Committee 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, 15 October 2017. 
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VACANCIES TO BE FILLED DURING THE 137

th
 ASSEMBLY 

 

On 18 October 2017, the Governing Council will hold an election by secret ballot for the new IPU 
President.  Candidatures, accompanied by a signed covering letter and a brief curriculum vitae, may 
be submitted up to Tuesday, 17 October, at 2.30 p.m.  A detailed Note on the election of the IPU 
President is available in Annex 2. 

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

Member Parliaments, especially new Members and Members currently not holding IPU offices 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.   
 

As the meeting of the Forum of Women Parliamentarians will be held on Saturday, 14 October, all 
geopolitical groups are urged to schedule their meetings on Friday, 13 October, or at another time 
which does not conflict with the meeting of the Forum of Women Parliamentarians.  The Forum’s draft 
agenda is attached.  
 

A joint meeting of the Chairpersons of the Geopolitical Groups and Presidents of the Standing 
Committees will take place on Saturday, 14 October, from 11.30 a.m. to 1 p.m.  The Secretaries of the 
Geopolitical Groups and Standing Committees are also invited to attend the meeting. 
 
PREPARATION OF DRAFT RESOLUTIONS AND SELECTION OF AGENDA ITEMS 
 

The calendar pertaining to the preparation of the resolution of the Standing Committee on Democracy 
and Human Rights is as follows:  
 

1-2 June 2017 Working meeting between the rapporteurs in Geneva 

1 July 2017 Deadline for the rapporteurs to submit the draft resolution 
and explanatory memorandum to the IPU Secretariat  

30 September 2017 Deadline for Member parliaments to submit proposals for 
amendments to the draft resolution  

14-17 October 2017  Committee debates, amends and adopts the draft resolution; 
Co-Rapporteurs present the draft resolution and provide 
advice during the drafting process 

18 October 2017 137
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 Standing 
Committee on Democracy and Human Rights has passed (30 April 2017). Members are encouraged 
to submit input for the draft resolutions to be adopted by the Standing Committee on Peace and 
International Security on Sustaining peace as a vehicle for achieving sustainable development, and by 
the Standing Committee on Sustainable Development, Finance and Trade at the 138

th
 IPU Assembly 

(March 2018), on Engaging the private sector in implementing the SDGs, especially on renewable 
energy. Written input to these draft resolutions is welcome no later than 29 September 2017. 
 

In accordance with the Rules of the Standing Committees, proposals for subject items to be taken up 
by Standing Committees should be submitted up to one day prior to the meeting of the respective 
Standing Committee Bureau.  As such, Members wishing to do so should submit to the IPU 
Secretariat by 15 October 2017 at the latest their proposals for subject items to be taken up by the 
Standing Committee on Democracy and Human Rights. 
 

Those proposals 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. 

http://www.ipu.org/strct-e/comtees.htm
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GENERAL DEBATE (Item 3 of the agenda) 
 

The General Debate at the 137
th
 Assembly will focus on the overall theme of Promoting cultural 

pluralism and peace through inter-faith and inter-ethnic dialogue.  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 eight minutes speaking time 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 (seven minutes for 
Members and four minutes for Observers).  
 

Registration will take place at the speakers’ registration desk, situated just outside the main entrance 
to the Plenary Hall (Dumsky Hall) on the ground floor of the Tavrichesky Palace.  This desk will open 
24 hours before the beginning of the first plenary of the Assembly, on Saturday, 14 October 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 3).  As per established practice, the 
order of speakers will be determined by a public drawing of lots at 6 p.m. on Saturday, 
14 October 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 St. Petersburg, 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, ground 
floor of the Tavrichesky Palace), by Saturday, 14 October 2017, at the latest. 

 
TABLE SHOWING THE ALLOCATION OF VOTES 
 

A provisional table showing the votes allocated to delegations to the 137
th
 Assembly is contained in 

Annex 4. 
 

Member Parliaments are kindly requested to check the figures against their country 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 in the IPU Assembly’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.  
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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 
 

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.   
 

Documentation pertaining to the work of the Assembly, Governing Council, Standing Committees and 
other IPU bodies, as well as other events taking place during the 137

th
 Assembly, will be available on 

the IPU website at: www.ipu.org/conf-e/137agnd.htm, as well as on the Assembly App. 
 

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 
 

The 137
th
 Assembly App will be available for downloading free of charge, in early September 2017. 

 

An App Help Desk will be available at the Assembly venue.  The Desk will assist delegates in 
downloading and using the App.  It is located close to the Ekaterininsky Hall on the ground floor of the 
Tavrichesky Palace and will be open from 9 a.m. to 6.30 p.m. from 13 to 18 October 2017. 
 

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 as part of the IPU's 
paper smart policy and to facilitate delegates’ participation in IPU Assemblies. 

 
MEETINGS OF OTHER BODIES 
 

The following IPU bodies will also meet during the Assembly:   
 

 Executive Committee (12, 13 and 17 October, closed meeting); 

 Sub-Committee on Finance (11 October, closed meeting); 

 Forum of Women Parliamentarians (14 October, public sittings); 

 Forum of Young Parliamentarians of the IPU (15 October, public sitting); 

 Board of the Forum of Young Parliamentarians of the IPU (15 October, closed meeting); 

 Bureau of Women Parliamentarians (14 and 18 October, closed meeting); 

 Gender Partnership Group (13 and 17 October, closed meeting); 

 Committee on the Human Rights of Parliamentarians (13 to 17 October, closed meeting); 

 Committee on Middle East Questions (14 and 16 October, in camera); 

 Group of Facilitators for Cyprus (14 October, closed meeting); 

 Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law (IHL) (17 October, closed 
meeting); 

 Open session of the IHL Committee (17 October, public sitting); 

 Advisory Group on Health (17 October, closed meeting, English only). 
 

The Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP) will meet at the Parliamentary Centre. 

 
RESULTS OF THE ASSEMBLY 
 

All delegations will receive two printed copies of the Results of the 137
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 St. Petersburg.  Delegates will also find the Assembly 
Journal every day in all meeting rooms and at the Registration and Information Desk, as well as on the 

mailto:speeches@ipu.org
http://www.ipu.org/conf-e/137agnd.htm
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IPU website (www.ipu.org/conf-e/137agnd.htm) and on the Assembly App.  The Journal provides the 
latest updates on the programme of meetings and other important information. 

 
REGISTRATION AND VISAS 
 

All delegations are requested to respect the registration deadline of 3 October 2017.   
 

They should kindly use the IPU online registration system.  Annex 5 provides instructions on how to 
use the system, which will be operational as of 19 June 2017.  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). 
 

The Registration and Information Desk will be open at the Tavrichesky Palace as of 
Wednesday, 11 October from 9 a.m. to 6 p.m. and from 12 to 17 October from 8 a.m. to 7 p.m., as well 
as on Wednesday, 18 October from 8 a.m. to 6 p.m. 

Assembly badges will bear delegates’ photos.  Therefore, colour photographs with a resolution of 
480x640 pixels or higher in JPEG (jpg) format, 300 dpi, for all individual participants should be sent via 
email to: info@ipu137russia.org by 1 September 2017. The file name must contain the name of the 
participant, as well as the participant’s title and country name. 

The General information document provided by the host Parliament contains detailed information 
concerning visa applications.   

 
DELEGATES' STAY IN ST. PETERSBURG  
 

For all logistical matters relating to delegates' stay in St. Petersburg, such as welcome service, hotel 
reservations, etc., delegations are invited to use the website set up by the Parliament of the Russian 
Federation for the 137

th
 Assembly at: www.ipu137russia.org.  

The General Information document, sent with the invitation by the Parliament of the Russian 
Federation, contains details on delegates' stay in St. Petersburg.  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 
Parliament of the Russian Federation at: 
 

26, B. Dmitrovka str., Telephone  : + 7 495 697 59 52 
Parliament Secretariat Fax   : + 7 495 697 98 40 
Moscow, 103426 E-mail  : cfipo@yandex.ru 
Russian Federation Website  : www.ipu137russia.org 

 
The Russian Parliament shall provide assistance on matters regarding the booking of accommodation 
and visa applications.  All communications concerning these matters should therefore be sent directly 
to the Parliament. 

http://www.ipu.org/conf-e/137agnd.htm
mailto:postbox@ipu.org
mailto:info@ipu137russia.org
http://www.ipu137russia.org/
http://www.ipu137russia.org/
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GENERAL TIMETABLE OF THE 137th ASSEMBLY AND RELATED MEETINGS 
St. Petersburg, 14 to 18 October 2017 

 

 

Wednesday, 11 October 2017 

 09.00 – 18.00 Beginning of Registration 
Annexe building, next to main entrance to Tavrichesky Palace 

 11.00 – 13.00  
15.00 – 18.00 

Sub-Committee on Finance
*  

 
Reading Room (ground floor), Tavrichesky Palace 

 

Thursday, 12 October 2017 

 10.00 – 13.00  
15.00 – 18.00 

Executive Committee*  
Reading Room (ground floor), Tavrichesky Palace 

 

Friday, 13 October 2017 

 09.00 – 10.00 Gender Partnership Group*  
Reading Room (ground floor), Tavrichesky Palace 

 09.30 – 13.00 Committee on the Human Rights of Parliamentarians*  
Hall no. 16 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 10.00 – 13.00 Executive Committee*  
Reading Room (ground floor), Tavrichesky Palace 

 14.30 – 18.00 Committee on the Human Rights of Parliamentarians*  
Hall no. 16 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 15.00 – 18.00 Executive Committee*  
Reading Room (ground floor), Tavrichesky Palace 

 

Saturday, 14 October 2017 

 09.00 – 10.00 Bureau of Women Parliamentarians*  
Reading Room (ground floor), Tavrichesky Palace 

 10.00 – 11.00 Meeting of Advisers and Secretaries to delegations  
Hall no. 1 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 10.00 – 11.30 Group of Facilitators for Cyprus* 
Hall no. 115 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 
10.30 – 13.00 Forum of Women Parliamentarians 

Dumsky Hall (ground floor), Tavrichesky Palace 

 11.30 – 13.00 Meeting with the Chairpersons of the Geopolitical Groups and the 
Presidents of the Standing Committees*  
Hall no. 16 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 
14.30 – 17.30 Forum of Women Parliamentarians  

Dumsky Hall (ground floor), Tavrichesky Palace 

 14.30 – 18.00 Committee on the Human Rights of Parliamentarians* 
Hall no. 16 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 15.00 – 18.00 Committee on Middle East Questions* 
Reading Room (ground floor), Tavrichesky Palace 

 
19.30 – 20.30 Inaugural Ceremony 

ExpoForum, St. Petersburg 
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Sunday, 15 October 2017 
 

 08.00 – 09.00 Assembly Steering Committee* 
Hall no. 6 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 08.30 – 09.30 Board of the Forum of Young Parliamentarians of the IPU*  
Reading Room (ground floor), Tavrichesky Palace 

 
09.00 –  11.00 Governing Council 

Dumsky Hall (ground floor), Tavrichesky Palace 

 
09.30 – 13.00 Standing Committee on Democracy and Human Rights  

Presentation and debate of draft resolution on Sharing our diversity: 
The 20

th
 anniversary of the Universal Declaration on Democracy 

Hall no.1 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 
10.00 – 13.00  Forum of Young Parliamentarians of the IPU 

Multi-functional Hall (2
nd

 floor), Parliamentary Centre 

 10.00 – 11.30 Bureau of the Standing Committee on United Nations Affairs 
Hall no. 16 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 
11.00 – 13.00 Assembly: Start of the General Debate on Promoting cultural 

pluralism and peace through inter-faith and inter-ethnic dialogue 
Dumsky Hall (ground floor), Tavrichesky Palace 

 
13.00 – 14.30 Interactive session on Ending AIDS through sexual and 

reproductive health: the need for urgent parliamentary action 

Reading Room (ground floor), Tavrichesky Palace 

 
14.30 – 17.00 Assembly: General Debate  

Dumsky Hall (ground floor), Tavrichesky Palace 

 
14.30 – 18.30 Standing Committee on United Nations Affairs  

Panel discussions on 
- The Role of the UN General Assembly in international 

governance: What path forward? and 
- The parliamentary dimension to the United Nations – 20 years in 

the making 

Multi-functional Hall (2
nd

 floor), Parliamentary Centre 

 14.30 – 18.00 Committee on the Human Rights of Parliamentarians*  
Hall no. 16 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 
14.30 – 18.30 Standing Committee on Democracy and Human Rights  

Drafting in plenary of the draft resolution  
Hall no.1 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 
15.00 – 18.00 Interactive session on the Key findings from the 2017 Global 

Parliamentary Report on oversight 
English and French only 
Reading Room (ground floor), Tavrichesky Palace  

 
17.00 – 18.30 Assembly: Decision on the emergency item 

Dumsky Hall (ground floor), Tavrichesky Palace 
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Monday, 16 October 2017 

 

 09.00 – 10.30 Bureau of the Standing Committee on Sustainable Development, 
Finance and Trade* 
Reading Room (ground floor), Tavrichesky Palace 

 
09.00 – 13.00 Assembly 

- Debate on the emergency item, and 
- Continuation of the General Debate 
Dumsky Hall (ground floor), Tavrichesky Palace 

 
09.30 – 13.00 Standing Committee on Democracy and Human Rights  

Conclusion of drafting in plenary of the draft resolution  
Hall no.1 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 09.30 – 13.00 Committee on the Human Rights of Parliamentarians*  
Hall no. 16 (ground floor), Tavrichesky Palace 

ASGP 11.00 – 12.30 ASGP Meeting  
Event Hall (2

nd
 floor), Parliamentary Centre 

 11.00 – 13.00 Committee on Middle East Questions* 
Reading Room (ground floor), Tavrichesky Palace 

ASGP 14.30 – 17.30 ASGP Meeting  
Event Hall (2

nd
 floor), Parliamentary Centre 

 

 
14.30 – 18.30 Standing Committee on Sustainable Development,  

Finance and Trade 
- Briefing on The Parliamentary contribution to the 2017 UN 

Climate Change Conference 
- Debate on Engaging the private sector in implementing the 

SDGs, especially on renewable energy 
Multi-functional Hall (2

nd
 floor), Parliamentary Centre 

 
14.30 – 18.30 Assembly: Continuation of the General Debate  

Dumsky Hall (ground floor), Tavrichesky Palace 

 14.30 – 18.30 Possible drafting committee on the emergency item*  
Reading Room (ground floor), Tavrichesky Palace 

 14.30 – 16.30 Bureau of the Standing Committee on Democracy  
and Human Rights* 
Hall no. 16 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 

 

15.00 – 17.00 Interactive session on The way ahead towards a Nuclear Weapons-
Ban Treaty 
Hall no.1 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 17.00 – 18.30 Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law* 
Hall no. 16 (ground floor), Tavrichesky Palace 
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Tuesday, 17 October 2017 
 

 09.00 – 10.00 Gender Partnership Group*  
Reading Room (ground floor), Tavrichesky Palace 

 
09.00 – 10.30 e-Parliament interactive session  

The digital tools that parliamentarians use to do their work 
Hall no.1 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 09.00 – 12.00 Advisory Group on Health (ENGLISH ONLY)*  
Hall no.115 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 
09.00 – 13.00 Standing Committee on Peace and International Security 

- Expert hearing on Sustaining peace as a vehicle for achieving -
sustainable development and 

- Panel discussion on The implementation of a previous resolution on 
cyber warfare 

Multi-functional Hall (2
nd

 floor), Parliamentary Centre 
 

ASGP 10.00 – 12.30 ASGP Meeting  
Event Hall (2

nd
 floor), Parliamentary Centre 

 10.30 – 13.00 Executive Committee*  
Reading Room (ground floor), Tavrichesky Palace 

 
11.00 – 13.00 Open session of the Committee to Promote Respect for  

International Humanitarian Law on Forty years since the adoption of 
the Additional Protocol to the Geneva Conventions: How does the law 
still protect in contemporary war? 
Hall No. 1, Tavrichesky Palace 

 
11.00 – 13.00 

 

Parity debate on Holding the purse strings: Exercising oversight for 
the common good   
Dumsky Hall (ground floor), Tavrichesky Palace 

 14.30 – 16.00 Standing Committee on Democracy and Human Rights 
Adoption of the draft resolution  
Hall no.1 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 14.30 – 16.00 Bureau of the Standing Committee on Peace and  
International Security * 
Reading Room (ground floor), Tavrichesky Palace 

ASGP 14.30 – 17.30 ASGP Meeting 
Event Hall (2

nd
 floor), Parliamentary Centre 

 14.30 – 18.00 Committee on the Human Rights of Parliamentarians* 
Hall no. 16 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 
14.30 – 18.30 Assembly 

- Adoption of the resolution on the emergency item, and 
- Conclusion of the General Debate 
Dumsky Hall (ground floor), Tavrichesky Palace 

 

 
16.30 – 18.30 Standing Committee on Sustainable Development,  

Finance and Trade 
Panel discussion on Using science and research to achieve the 
highest health standards 
Hall no.1 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 
16.30 – 18.30 Hearing with candidates for IPU President  

Multi-functional Hall (2nd floor), Parliamentary Centre 
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Wednesday, 18 October 2017 
 

 08.00 – 10.00 Bureau of Women Parliamentarians * 
Reading Room (ground floor), Tavrichesky Palace 

 
09.00 – 13.00 Governing Council 

Dumsky Hall (ground floor), Tavrichesky Palace 

ASGP 10.00 – 12.30 ASGP Meeting  
Event Hall (2

nd
 floor), Parliamentary Centre 

 
10.30 – 12.30 Standing Committee on Peace and International Security 

Panel discussion on The role of parliament in monitoring the action of 
national armed forces participating in UN peacekeeping operations 
Hall no.1 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 
14.30 Governing Council 

Dumsky Hall (ground floor), Tavrichesky Palace 

 
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  
Dumsky Hall (ground floor), Tavrichesky Palace 

ASGP 14.30 – 17.30 ASGP Meeting  
Event Hall (2

nd
 floor), Parliamentary Centre 

_______________ 
 

Legend: Assembly / 

Governing Council 

 

 

Committees / 
Panel discussions 

 

 

Other Assembly events, 
including in camera 
sessions 
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Election of the President of the  
Inter-Parliamentary Union 

 
 

The President of the Inter-Parliamentary Union is the political head of the organization. 
The President chairs the Governing Council and the Executive Committee. The Council 
elects him or her for a mandate of three years at the second Assembly of the year. 
According to the IPU Statutes and Rules, "the retiring President shall not be eligible for 
re-election for three years and shall be replaced by a person belonging to another 
Parliament. An endeavor will be made to ensure a regular rotation between the different 
geopolitical groups". 
 
The provisions relating to the President are contained in Article 19 of the IPU Statutes 
and Rules 6 to 11 of the Council Rules. They are supplemented by practice as it has 
evolved over the years.  
 
The principle of regional rotation is generally observed. Over the past twenty years, the 
Presidency of the IPU has been ensured by prominent MPs from Egypt (Arab Group, 
1994-1997), Spain (Twelve Plus Group, 1997-1999), India (Asia-Pacific Group, 
1999-2002), Chile (Group of Latin America and the Caribbean, 2002-2005), Italy (Twelve 
Plus Group, 2005-2008), Namibia (African Group, 2008-2011), Morocco (Arab Group, 
2011-2014) and Bangladesh (Asia-Pacific Group, 2014-2017).

1
  

 
There are no formal criteria for the election of the IPU President, other than the fact that 
he/she is a sitting Member of Parliament expecting to remain an MP for the duration of 
the term of IPU President (in this case, 2017-2020). Historically, IPU Presidents have 
been outstanding political leaders, well respected nationally and internationally, firmly 
committed to the core IPU values and principles – in particular the promotion of 
democracy, human rights and the rule of law – and able to invest significant time and 
energy in effectively carrying out the high office of IPU President.  
 
As the IPU is playing an increasingly important role in political dialogue and 
understanding within and among nations, the IPU President is expected to be a mediator 
and bridge-builder, exercising tact, credibility and respect for the IPU membership in all 
its diversity. He/she is called upon to regularly interact with Heads of State and 
Government, Speakers of Parliament, the UN Secretary-General and other high-level 
officials. He/she should ideally have a good command of at least one of the official 
languages of the IPU: English and French. As a gender-sensitive organization, the IPU 
also attaches great importance to gender equality and the political empowerment of 
women at all levels. 
 

                                                        
 
 
 
 
1
  The full list of IPU Presidents can be found at http://www.ipu.org/strct-e/presdnt.htm. 

http://www.ipu.org/strct-e/presdnt.htm
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The election of the IPU President is announced formally in the convocation of the Council session 
at which the election will take place. It shall be communicated at least four months before the 
opening of the regular session of the Council (in this case, in mid-June 2017).  
 
Worthy candidates are expected to express their interest in running for the position of IPU 
President through a formal letter addressed to the IPU Secretary General. The letter should 
underscore the key skills and competencies of the candidate and their vision of promoting the 
strategic plan of the IPU, and it should be accompanied by a brief CV. Candidatures may be 
submitted by the candidate directly, by a member Parliament or group of Parliaments, or by one or 
more Geopolitical Groups. There is no formal deadline for the submission of candidatures, although 
in practice it is important that these are submitted in good time, so as to allow for translation and 
distribution. 
 
While not a formal requirement, in practice it is expected that the candidates for the post of 
President can count upon the financial and material support of their respective Parliament in the 
exercise of the IPU Presidency.  
 
The candidates will present themselves to the IPU membership on the occasion of the 137

th
 IPU 

Assembly, to be held in St. Petersburg, Russian Federation, on 14-18 October 2017. As per usual 
practice, they will be invited for hearings by the Geopolitical Groups, the Forum of Women 
Parliamentarians and the Forum of Young Parliamentarians of the IPU.  
 
The election of the President takes place at the last sitting of the Council. Voting shall be 
conducted by secret ballot. Three delegates from each Member Parliament can cast a vote, 
provided that both genders are represented among them; if not, only two delegates can vote. This 
year, the vote will take place on 18 October. 
 
The candidate who obtains an absolute majority of the votes cast shall be elected President. If no 
candidate obtains this majority during the first round of voting, the candidate who has received the 
least number of votes will be eliminated, and additional rounds will take place until one of the 
candidates obtains an absolute majority.  
 
 
Geneva, 10 May 2017 
 
 
 



 

137
th

 IPU Assembly 
St. Petersburg, Russian Federation, 14–18 October 2017 

 
 

 

 A/137/C.1 
 Annex 3 
 

SPEAKERS’ PRE-REGISTRATION FORM 
  

GENERAL DEBATE ON THE THEME 
 

PROMOTING CULTURAL PLURALISM AND PEACE THROUGH INTER-FAITH AND INTER-ETHNIC DIALOGUE 
 

(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:  ..................................................................   
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PROVISIONAL TABLE SHOWING THE ALLOCATION OF VOTES  
AT THE 137

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.  Central African Republic 10  5.1 2 12 

29.  Chad 10  11.3 3 13 

30.  Chile 10  15.1 3 13 

31.  China 10  1,200.0 13 23 

32.  Colombia 10  29.5 4 14 

33.  Comoros 10  0.7 0 10 

34.  Congo 10  1.9 1 11 

35.  Costa Rica 10  3.3 1 11 

36.  Côte d'Ivoire 10  15.5 3 13 

37.  Croatia 10  4.8 1 11 

38.  Cuba 10  10.2 3 13 

39.  Cyprus 10  0.7 0 10 

40.  Czech Republic 10  10.5 3 13 

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

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

43.  Denmark 10  5.2 2 12 

44.  Djibouti 10  0.79 0 10 

45.  Dominican Republic 10  9.0 2 12 

46.  Ecuador 10  14.0 3 13 

47.  Egypt 10  85.7 9 19 

48.  El Salvador 10  5.3 2 12 

49.  Equatorial Guinea 10  1.0 1 11 

50.  Estonia 10  1.5 1 11 
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MEMBERS 
Votes 
under 

(a) 

Population 
in 

millions 

Votes 
under 

(b) 

Total 
number 
of votes 

51.  Ethiopia 10  87.9 9 19 

52.  Federated States of Micronesia 10  0.10 0 10 

53.  Fiji 10  0.80 0 10 

54.  Finland 10  5.4 2 12 

55.  France 10  65.8 8 18 

56.  Gabon 10  1.0 1 11 

57.  Gambia (The) 10  1.5 1 11 

58.  Georgia 10  4.7 1 11 

59.  Germany 10  81.3 9 19 

60.  Ghana 10  25.0 4 14 

61.  Greece 10  10.2 3 13 

62.  Guatemala 10  8.2 2 12 

63.  Guinea 10  10.6 3 13 

64.  Guinea-Bissau 10  1.5 1 11 

65.  Guyana 10  0.76 0 10 

66.  Haiti 10  10.2 3 13 

67.  Honduras 10  8.1 2 12 

68.  Hungary 10  10.4 3 13 

69.  Iceland 10  0.31 0 10 

70.  India 10  1,000.3 13 23 

71.  Indonesia 10  206.0 12 22 

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

73.  Iraq 10  26.7 4 14 

74.  Ireland 10  4.5 1 11 

75.  Israel 10  6.7 2 12 

76.  Italy 10  57.0 7 17 

77.  Japan 10  123.6 10 20 

78.  Jordan 10  5.5 2 12 

79.  Kazakhstan 10  17.0 3 13 

80.  Kenya 10  38.6 5 15 

81.  Kuwait 10  2.2 1 11 

82.  Kyrgyzstan 10  5.5 2 12 

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

84.  Latvia 10  2.7 1 11 

85.  Lebanon 10  2.4 1 11 

86.  Lesotho 10  2.1 1 11 

87.  Libya 10  3.9 1 11 

88.  Liechtenstein 10  0.03 0 10 

89.  Lithuania 10  3.9 1 11 

90.  Luxembourg 10  0.4 0 10 

91.  Madagascar 10  20.6 4 14 

92.  Malawi 10  13.9 3 13 

93.  Malaysia 10  22.7 4 14 

94.  Maldives 10  0.35 0 10 

95.  Mali 10  16.4 3 13 

96.  Malta 10  0.3 0 10 

97.  Mauritania 10  3.1 1 11 

98.  Mauritius 10  1.02 1 11 

99.  Mexico 10  104.0 10 20 

100.  Monaco 10  0.03 0 10 

101.  Mongolia 10  2.9 1 11 

102.  Montenegro  10  0.62 0 10 
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Total 
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of votes 

103.  Morocco 10  31.5 5 15 

104.  Mozambique 10  12.1 3 13 

105.  Myanmar 10  60.3 8 18 

106.  Namibia 10  1.5 1 11 

107.  Nepal 10  26.4 4 14 

108.  Netherlands 10  15.3 3 13 

109.  New Zealand 10  4.4 1 11 

110.  Nicaragua 10  5.1 2 12 

111.  Niger 10  16.5 3 13 

112.  Nigeria 10  140.4 10 20 

113.  Norway 10  5.0 2 12 

114.  Oman 10  2.5 1 11 

115.  Pakistan 10  160.9 11 21 

116.  Palau  10  0.02 0 10 

117.  Palestine 10  3.9 1 11 

118.  Panama 10  1.7 1 11 

119.  Papua New Guinea 10  3.0 1 11 

120.  Paraguay 10  5.7 2 12 

121.  Peru 10  23.0 4 14 

122.  Philippines 10  62.1 8 18 

123.  Poland 10  38.5 5 15 

124.  Portugal 10  10.3 3 13 

125.  Qatar 10  0.88 0 10 

126.  Republic of Korea 10  50.8 7 17 

127.  Republic of Moldova 10  4.3 1 11 

128.  Romania 10  23.0 4 14 

129.  Russian Federation 10  148.8 10 20 

130.  Rwanda 10  6.2 2 12 

131.  Samoa 10  0.17 0 10 

132.  San Marino 10  0.02 0 10 

133.  Sao Tome and Principe 10  0.16 0 10 

134.  Saudi Arabia 10  27.1 4 14 

135.  Senegal 10  7.0 2 12 

136.  Serbia 10  9.7 2 12 

137.  Seychelles 10  0.08 0 10 

138.  Sierra Leone 10  4.9 1 11 

139.  Singapore 10  5.08 2 12 

140.  Slovakia 10  5.2 2 12 

141.  Slovenia 10  1.9 1 11 

142.  Somalia 10  10.4 3 13 

143.  South Africa 10  51.7 7 17 

144.  Spain 10  39.4 5 15 

145.  South Sudan 10  10.0 3 13 

146.  Sri Lanka 10  17.0 3 13 

147.  Sudan 10  33.4 5 15 

148.  Suriname 10  0.4 0 10 

149.  Swaziland 10  1.1 1 11 

150.  Sweden 10  10.0 3 13 

151.  Switzerland 10  6.7 2 12 

152.  Syrian Arab Republic 10  12.5 3 13 

153.  Tajikistan 10  5.1 2 12 

154.  Thailand 10  60.1 8 18 

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

157.  Togo 10  5.4 2 12 

158.  Tonga 10  0.10 0 10 

159.  Trinidad and Tobago 10  1.22 1 11 

160.  Tunisia 10  10.2 3 13 

161.  Turkey 10  76.6 8 18 

162.  Tuvalu 10  0.01 0 10 

163.  Uganda 10  34.6 5 15 

164.  Ukraine 10  50.1 7 17 

165.  United Arab Emirates 10  2.5 1 11 

166.  United Kingdom 10  60.2 8 18 

167.  United Rep. of Tanzania 10  34.4 5 15 

168.  Uruguay 10  3.2 1 11 

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

170.  Viet Nam 10  90.3 9 19 

171.  Yemen 10  10.5 3 13 

172.  Zambia 10  10.9 3 13 

173.  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 137

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

will be open from 19 June 2017 and will close on 3 October 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 137
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 3 October 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/137/A.1 
Peace and International Security 14 June 2017 
 
 

Draft agenda 

1. Adoption of the agenda 
 
2. Approval of the summary record of the Committee's session at the 136

th
 IPU 

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

The Committee will fill the vacancies on the Bureau, based on nominations from the 
geopolitical groups.  
 
4. Expert hearing on Sustaining peace as a vehicle for achieving sustainable 

development 
 

The landmark 2016 resolution on Sustaining Peace and the 2030 Agenda for Sustainable 
Development are mutually reinforcing like two sides of the same coin. Indeed, sustainable 
development leads to peaceful and inclusive societies; and sustainable peace, in turn, 
guarantees an environment where people from all walks of life and with conflicting 
interests can work together for their country’s development. The Committee wished to 
place this subject on its agenda with a view to adopting a resolution on the topic on the 
occasion of the 138

th
 IPU Assembly. In preparation for that, the Committee will hold an 

expert hearing to share opinions with members about how both concepts have evolved 
and where the challenges and opportunities lie. There will also be a discussion about the 
measures and actions parliaments can envisage in terms of legislation, policy 
development, evaluation and oversight. The co-Rapporteurs will draw on the hearing and 
the subsequent debate in preparing the first draft of the resolution.  
 
5. Panel discussion on the implementation of a previous resolution on cyber 

warfare (Hanoi, 2015) 
 

In 2015 the IPU adopted a resolution entitled Cyber warfare: a serious threat to peace 
and global security. After two years, the Committee will hold a discussion on the 
implementation of this resolution by IPU Members. The discussion will also include a 
briefing on how to engage more actively in conflict prevention in cyberspace and ensure 
that cyberspace is used "for peaceful purposes" and "in the interests of all countries".  
 
6. Panel discussion on The role of parliament in monitoring the action of 

national armed forces participating in UN peacekeeping operations 
 

The panel discussion will afford the Committee an opportunity to exchange views about 
challenges to implementing parliamentary monitoring and oversight of the actions of 
national armed forces participating in UN peacekeeping operations. Such actions are 
aimed at enforcing the democratic legitimacy of humanitarian interventions and 
peacekeeping missions. 
 
7. Any other business
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Standing Committee on C-II/137/A.1 
Sustainable Development, 14 June 2017 
Finance and Trade 
 
 
 

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 
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Standing Committee on C-III/137/A.1 
Democracy and Human Rights 14 June 2017 
 
 
 

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. Sharing our diversity: The 20

th
 anniversary of the Universal Declaration on 

Democracy 
 
(a)  Presentation of the draft resolution and the explanatory memorandum by the 

co-Rapporteurs  
(b)  Debate on the draft resolution 
(c)  Drafting and adoption of the draft resolution in plenary  
(d)  Appointment of a rapporteur to the 137

th
 IPU Assembly  

 
5.  Preparations for future Assemblies  
 
(a)  Subject of the next resolution to be prepared by the Committee  
(b)  Committee agenda at the 138

th
 IPU Assembly 

 
6. Any other business 
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Standing Committee on C-IV/137/A.1 
United Nations Affairs 14 June 2017 
 
 

Draft agenda 

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

136
th 

IPU Assembly in Dhaka (April 2017) 
 
3. 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 on an 
equal footing. 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 aimed 
at strengthening 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 weight of General Assembly resolutions and decisions. Background 
information is available at http://www.un.org/en/ga/revitalization/index.shtml. 

 
4. 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, the 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, in that 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 the 
progress made in, and current challenges to 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.  

 
5.  Any other business

http://www.un.org/en/ga/revitalization/index.shtml
http://www.ipu.org/strct-e/un.htm
http://www.ipu.org/strct-e/un.htm
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CL/201/C.1 
14 June 2017 

 
 
 

Convocation of the 201
st

 session of the 
Governing Council of the IPU 

 

St. Petersburg, 15 and 18 October 2017 
 
 
 
Madam President, 
Mr. President, 
 
The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union will hold its 201

st
 session at the 

Tavrichesky Palace (Dumsky Hall), in St. Petersburg (Russian Federation). 
 
 
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, 15 October, from 9 to 
11 a.m., and will start by examining items 1 to 6 and, time permitting, item 7.   
 
At its second and third sittings, to be held on Wednesday, 18 October, from 9.30 a.m. to 
1 p.m. and from 2.30 p.m. to approximately 5 p.m., the Governing Council will examine all 
other agenda items.  
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3 PROVISIONAL AGENDA 
 

The provisional agenda for the session, established by the Executive Committee at its 
275

th
 session (March 2017), is as follows: 

 

1. Adoption of the agenda 
 
2. Approval of the summary records of the 200

th
 session of the Governing Council  

 

The summary records of the 200
th
 session were posted on the IPU website on 

19 May 2017.  Members requesting corrections to the summary records of the 
200

th 
session are asked to notify the IPU Secretariat in writing before the opening of the 

201
st
 session. 

 
3. Questions relating to IPU membership 
 

 (a) Requests for affiliation and reaffiliation to the IPU 
The Governing Council will consider the recommendation of the Executive 
Committee on any requests for (re)affiliation 

 (b) Situation of certain Members 
 (c) Observer status 
 

4. Report of the President 
 

 (a) On his activities since the 200
th
 session of the Governing Council 

 (b) On the activities of the Executive Committee 
 

5. Interim Report by the Secretary General on the activities of the IPU since the 
200

th 
session of the Governing Council 

 

(a) Oral report of the Secretary General 
(b) Annual reporting exercise by Members 
(c) International Day of Democracy 2017  
 

6. Financial situation of the IPU 
 
7. Draft programme and budget for 2018  
 
8. Implementation of the IPU Strategy for 2017-2021 
 

9. Cooperation with the United Nations system  
 
10. Reports on recent IPU specialized meetings 
 
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) Forum of Young Parliamentarians of the IPU 
 
12. 138

th
 IPU Assembly (Geneva, 24-28 March 2018) 

 

 
13. Future Inter-Parliamentary meetings  
 

 (a) Statutory meetings 
 (b) Specialized meetings and other events 
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14. Appointment of two Internal Auditors for the 2018 accounts  
(cf. Rules 41 of the Governing Council) 

 
15. Election of the President of the Inter-Parliamentary Union  

(Article 19 of the Statutes and Rules 6, 7 and 8 of the Rules of the Governing Council 
 

The Governing Council will elect a new President to replace Mr. Saber Chowdhury 
(Bangladesh), whose term of office expires at the end of the 201

st
 session. 

 
16. 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) 

 

The Governing Council will elect two members to replace Mr. I. Liddell-Grainger (United 
Kingdom) and Mr. N. Schrijver (Netherlands), whose terms expire at the end of the 
201

st
 session. 

 
17. Other business  

 
 

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 IPU 
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 October and remain, 
 
 

Yours sincerely, 
 
 

 

 

 

 

 
 

Martin CHUNGONG 
Secretary General 

of the Inter-Parliamentary Union 
 

Saber CHOWDHURY 
President 

of the Inter-Parliamentary Union 

 

 



 

 



 

137
th

 IPU Assembly 
St. Petersburg, Russian Federation 

14–18 October 2017  

 

 

E 
#IPU134 

#IPU137 

 
FEM/26/C.1 
14 June 2017 

 
Convocation to the Forum of Women 

Parliamentarians’ 
26

th
 session 

St. Petersburg, 14 October 2017 
 
 
Dear Madam President, 
Dear Mr. President, 
 
The 26

th 
session of the Forum of Women Parliamentarians will be held on the 

occasion of the 137
th
 Assembly in Tavrichesky Palace in St. Petersburg, Russian 

Federation. The Forum will meet on Saturday, 14 October 2017, from 10.30 a.m. to 
1 p.m. and from 2.30 to 5.30 p.m.  You will find enclosed the provisional annotated 
agenda, which was prepared by the Bureau of Women Parliamentarians at its 
session held in Dhaka in April 2017. 
 
At its first sitting, the Forum will discuss its contribution to the work of the 
137

th
 Assembly and will provide gender-related input on Item 4 of the Assembly 

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

Democracy. At the second sitting, it will hold a discussion on marking the 
5

th
 anniversary of the Plan of Action for Gender-sensitive Parliaments and hear the 

candidates for the office of President of the IPU. 
 
The Forum will also hold a parity debate on Tuesday, 17 October 2017 from 
11 a.m. to 1 p.m. in Dumsky Hall (ground floor), Tavrichesky Palace. The debate 
will centre on the theme Holding the purse strings: Exercising oversight for the 
common good and will be open to all delegations members, both women and men. 
 
The Forum of Women Parliamentarians is open to both women and men 
parliamentarians members of delegations to IPU Assemblies. I therefore urge you 
to encourage men and women members of your delegation to participate. 
 
Yours sincerely, 
 

 
 
 
Martin Chungong 
Secretary General 

encl: Annotated provisional agenda 
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FORUM OF WOMEN PARLIAMENTARIANS 
26

th
 SESSION 

 

St. Petersburg, Saturday, 14 October 2017 
(10.30 a.m. to 1 p.m. and 2.30 to 5.30 p.m.) 

 

 
Forum of Women Parliamentarians FEM/26/A.1 
Agenda 14 June 2017 
 
 
I. MEETING SCHEDULE AND SPEAKING ARRANGEMENTS 
 
The 26

th 
session of the Forum of Women Parliamentarians will be held in Dumsky Hall 

(ground floor), Tavrichesky Palace in St. Petersburg, Russian Federation, on Saturday, 
14 October 2017, from 10.30 a.m. to 1 p.m. and from 2.30 to 5.30 p.m.  
 
The Session is meant to elicit spontaneous and active debate. Speaking time may not 
exceed three minutes. There will be no formal list of speakers. In plenary, participants will 
be able to request the floor by completing the form to be found on the desks. 
 
II. ANNOTATED PROVISIONAL AGENDA  
 

1. Election of the President of the 26
th

 session of the Forum of Women 
Parliamentarians 

 
Welcome remarks 
 
2. Adoption of the agenda 
 
3. Gender activities 

 
(a) Report of the Bureau of Women Parliamentarians  

Participants will be briefed about the Bureau’s deliberations at its sessions in 
Dhaka on 1 April 2017 and in Saint Petersburg on 14 October 2017. 

 

(b) Report of the Gender Partnership Group 
Participants find out about the work and recommendations of the Group. 

 

(c) Update on recent IPU activity on gender equality 
Participants will be briefed about the IPU’s recent activity on gender equality, 
including follow up on the Abu Dhabi Declaration, which was adopted by 
women Speakers at the Global Summit of Women Speakers of Parliament in 
December 2016, in the United Arab Emirates. 

 

(d) Celebration of the 20
th
 anniversary of the Declaration on Democracy. 

 

 
The discussion will conclude by 11.30 a.m. 
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4. Contributing to the work of the 137
th

 Assembly from a gender perspective 
 

Participants will be invited to discuss the following item on the agenda of the 137
th
 Assembly: 

 

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

(Standing Committee on Democracy and Human Rights) 
 

Participants will split into two groups to discuss the following sub-themes: 
 

Group 1: How can technology be at the service of democracy and gender equality? 
Challenges and opportunities 
 

The participants will be invited to discuss how to ensure that the whole population can 
enjoy the benefits that the Internet can bring to economic, social, cultural and 
environmental life. They will also share good practices developed to protect both 
freedom of speech and the right to physical and psychological integrity. They will 
discuss in particular means to stop online harassment and cyber-violence that targets 
women and girls as well as measures to combat trafficking in persons perpetrated 
through the Internet. The participants will also be invited to identify means and 
strategies to promote and increase the public participation of women and girls by using 
online means and tools.  

 

Group 2: Educating for democracy and gender equality at all steps of the ladder: family, 
community and State 
 

The participants will be invited to discuss how democratic values and principles can be 
furthered from generation to generation, focusing in particular on gender equality values 
and practices. They will share good practices experienced in education programmes on 
democracy in school curricula. They will also identify ways to anchor democratic and 
gender equality principles and values in family education. They will discuss in particular 
how to promote participation and empowerment in the learning experience of girls. 
 

On the recommendation of its Bureau, the Forum will designate a chairperson and a 
rapporteur for each group. They will agree on recommendations that the rapporteurs will 
submit to the Forum of Women Parliamentarians at its afternoon sitting. 
 
Each group will meet from 11.30 a.m. to 1p.m. 
 
The Forum will resume its work at 2 p.m. 
 

5. Panel discussion Marking the fifth anniversary of the Plan of Action for Gender-
sensitive Parliaments 

 
A gender-sensitive parliament is one that responds to the needs and interests of both men 
and women in its structures, operations, methods and work. It is a parliament that embodies 
gender equality and that delivers on it.  
 

The Plan of Action for Gender-sensitive parliaments was adopted by IPU Members at the 
127

th
 Assembly in Quebec, in 2012. As a tool to support parliaments in taking action to 

become more gender-sensitive institutions, the Plan of Action proposed concrete solutions to 
situations common to all countries while offering a wide range of options responding to 
individual situations.  
 

Five years after the adoption of the Plan of Action, many parliaments have adopted 
measures to further equal representation of men and women on parliamentary committees 
membership, to open day care centers for members and staff’s children or to enhance 
capacities to better address gender equality issues.  
What has your Parliament done?  
 

Participants in the Panel discussion are invited to share information on and lessons learned 
from advancements made and challenges encountered by their parliaments to enhance their 
gender sensitivity and their ability to deliver on gender equality. 
 

The panel discussion will conclude by 4 p.m. 
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6. Hearing of the candidates for the post of IPU President 

 

The participants will have an opportunity to hear the candidates for the post of IPU 
President. The hearing will begin at 4 p.m. 

 
7. Reports of the discussion group rapporteurs 

 

The discussion group rapporteurs will present their reports. The Forum will then ask them to 
consult with the President of the Bureau of Women Parliamentarians and of the President of 
the Forum’s 26

th
 Session, and prepare amendments to be presented during the debate of 

the Standing Committee on Democracy and Human Rights (scheduled for Sunday 
15 October from 9.30 a.m. to 1 p.m. and from 2.30 to 6.30 p.m.). 

 
8. Venue and date of the 27

th
 session of the Forum of Women Parliamentarians  

 
 

 
The Forum of Women Parliamentarians will host a Parity Debate on the theme "Holding 
the purse strings: Exercising oversight for the common good". The Parity Debate will 
take place on Tuesday, 17 October 2017 from 11 a.m. to 1 p.m. at Dumsky Hall (ground 
floor), Tavrichesky Palace. It is open to all members of delegations, both male and female.  
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FORUM OF YOUNG PARLIAMENTARIANS  

 
Sunday 15 October 2017, from 10 a.m. to 1 p.m. 

Multi-functional Hall (2
nd

 floor), Parliamentary Centre, St. Petersburg 
 
 FYP/137/A.1 
 14 June 2017 

 

Draft Agenda 
 
 

1. Adoption of the agenda 
 
 
2.  Election of one Member of the Board of the Forum 
 
One seat is vacant on the Board of the Forum of Young Parliamentarians. It is to be filled 
by a man from the Eurasia Group for a term expiring in March 2019.  
 
 
3.  Country updates on youth participation 
 
The Forum will discuss recent developments in youth participation in different countries. It 
will share information on successes and challenges, draw conclusions and make 
recommendations. 
 
 
4. Contribution to the work of the 137

th
 Assembly 

 
The Forum will mark the 20

th
 anniversary of the Universal Declaration on Democracy and 

examine from a youth perspective the draft resolution under consideration at the 
137

th
 Assembly on Sharing our diversity: The 20

th
 anniversary of the Universal 

Declaration on Democracy.  
 
The Standing Committee on Democracy and Human Rights will debate and amend the 
draft resolution. The members of the Forum may wish to formulate recommendations for 
presentation to the Committee. The Forum will also consider how to include a youth 
perspective in the other proceedings and outcomes of the 137

th
 Assembly, particularly on 

the theme of the General Debate, Promoting cultural pluralism and peace through inter-
faith and inter-ethnic dialogue. 
 
 
5. Hearing with candidates for IPU President 
 
The members of the Forum will have an opportunity to hear the candidates for the post of 
IPU President. 
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6.  Connecting with Sochi! 
 
The Forum will be briefed on the 19

th
 World Festival of Youth and Students (WFYS) due to take 

place in Sochi (Russian Federation) from 14-22 October 2017. The WFYS will bring together young 
people from many countries to discuss cultural, economic and political issues.  
 
 
7. Update and discussion on the Forum’s workplan and activities (2017-2018)  
 
The Forum will discuss IPU activities in support of youth participation which took place in 2017 and 
the ones planned for 2017 and 2018. 
 
 
8. Q & A  
 
The Forum will be briefed on the main findings and recommendations of the IPU-UNDP Global 
Parliamentary Report on Parliamentary Oversight: Parliament’s Power to Hold Government to 
Account, due to be launched at the 137

th
 Assembly. Members of the Forum will be able to ask 

questions and discuss parliamentary oversight from a youth perspective. 
 
 
9.  Preparations for the 138

th
 Assembly (March 2018) 

 
Pursuant to Rule 6 of the Forum’s Rules and Working Modalities, the Forum will appoint 
rapporteurs to prepare a youth overview report with a view to contributing to the draft resolutions on 
Sustaining peace as a vehicle for achieving sustainable development (Standing Committee on 
Peace and International Security) and on Engaging the private sector in implementing the SDGs, 
especially on renewable energy (Standing Committee on Sustainable Development, Finance and 
Trade). The two resolutions will be on the agenda of the 138

th
 Assembly (March 2018). 

 
 
10. Any other business 
 


