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 الدويلالربملاين  االحتاد                                                        الربملاين العريب  االحتاد
      

           
 
 
 
 

  العامة لالحتاد الربملاين العريب لألمانة املوجزةاملذكرة 
  للمجلس احلاكم ،201والدورة  ،137اجلمعية حول اجتماعات 

الدويلالربملاين  الدائمة لالحتادواللجان   
(  2017تشرين األول/ أكتوبر  18-11 روسيا االحتادية / بطرسربغ سانت)  

 
 
 
 

 
  09/10/2017األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب 
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 املذكرة ملوجزة  لألمانة العامة لالحتاد الربملاين العر يي1

للمجلس احلاكم ،201والدورة  ،137اجلمعية حول اجتماعات   
الربملاين الدويل واللجان الدائمة لالحتاد  

 2017 تشرين األول/ أكتوبر 18-11 ،روسيا االحتادية / بطرسربغ سانت
 مقدمة :

  
 اجتماعات -روسيا االحتادية – سانت بطرسربغ مدينة يف 18/10/2017إىل  11يف الفرتة من تنعقد 

. للمجلس احلاكم لالحتاد 201الدورة واجتماعات  ،لالحتاد الربملاين الدويل املئةوالثالثني بعد  السابعةاجلمعية 
بصفة عضو  ،. وحيضر االجتماعاتاالحتادوفود برملانية متثل الربملانات األعضاء يف  الفعالياتوتشارك يف هذه 

كالصليب   منظمات األمم املتحدة، واملنظمات الدولية األخرى املختصةممثلو عديد من  ،مشارك أو مراقب
 االحتاد، و الربملاين العريب االحتاد، ومن بينها قليميةإلوممثلو املنظمات الربملانية ا ،والبنك الدويل ،األمحر الدويل

 ورويب .... وغريها.األ مريكا الالتينية، والربملانأ فريقي، واحتاد برملاناتاإلالربملاين 
 

املشاركني يف اجتماعات  ،أعضاء الوفود الربملانية العربيةويسر األمانة العامة لالحتاد أن تقدم لألخوة 
سيتم تداوهلا يف هذه على أهم القضايا اليت  الضوءاليت تلقي  املوجزة هذه املذكرة ،القادمة سانت بطرسربغ

األمانة . وتأمل االحتادحملة عن إىل  إضافة ،املختلفة االحتاداألنشطة اليت ستقوم هبا هيئات  وأهم، االجتماعات
حتاد الاألمانة العامة ل ويسر ملهماهتم على أكمل وجه. لتأديةعوناً هلم يف نشاطهم  ،العامة أن تكون هذه املذكرة

بعني  أخذها هلاليتسىن  ومضموهنا، ةأن تتلقى أية مالحظات أو اقرتاحات على أسلوب إعداد هذه املذكر 
 ألهداف املرجوة.إىل اتعميماً للفائدة ووصوالً  ،أية مذكرات مستقبلية إعدادعند  االعتبار

*        *       * 

                                                 
العامة مانة صدرهتا األأ الوثائق اليت موجز منحتتوي هذه املذكرة على :  هامة مالحظة 1

ضافات تصل من االحتاد الربملاين إ، وأية 08/10/2017تاريخ الربملاين الدويل لغاية  لالحتاد
 عالم اجملالس العربية املوقرة هبا حال ورودها.إالدويل سيتم 
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 الفهرس
 الصفحة املوضوع

 15-04 برنامج العملمكان االجتماعات و 
 22-16 للمجلس احلاكم 201 ال الدورة  اجتماعات
 28-23 لالحتاد 137 ال اجلمعية اجتماعات

 29-28 األعمالبنود طارئة على جدول الطلبات اخلاصة بإدراج 
 32-30 جلنة السلم واألمن الدوليني: اللجنة الدائمة األوىل 
 34-32 جلنة التنمية املستدامة والتمويل والتجارة :  اللجنة الدائمة الثانية

 35-34 جلنة الدميقراطية وحقوق اإلنسان: الثالثة اللجنة الدائمة 
 37-36 األمم املتحدةاللجنة اخلاصة بشؤون : اللجنة الدائمة الرابعة 

 38-38 اللجنة التنفيذية
 43-38 النساء الربملانيات منتدى

 45-43 الشباب منتدى الربملانيني
 74-45 اجتماعات اهليئات واللجان األخرى

 82-75 االحتادالشواغر يف أجهزة ملء 
 88-83 االجتماع التنسيقي للوفود الربملانية العربية

 89-89 اإلسالميةاالجتماع التنسيقي للوفود الربملانية 
 89-89 اإلفريقيةاالجتماع التنسيقي للوفود الربملانية 
 90-90 اآلسيويةاالجتماع التنسيقي للوفود الربملانية 
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 :وبرنامج العمل مكان االجتماعات -أواًل 
 

لالحتاد الربملاين الدويل، واجتماعات اجمللس احلاكم، وكذلك اجتماعات اللجان الدائمة، ومجيع األنشطة املرتبطة هبا يف  137جتري اجتماعات اجلمعية 
 وفق برنامج العمل التايل: سانت بطرسربغيف مدينة  وبعض الفعاليات يف املركز الربملاين تافريتشسكيقصر 

 نوع اجللسة االنعقادمكان  الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
لقصر  الرئيسي املدخل جبوار امللحق، املبىن بدء التسجيل 18:00 09:00 2017/10/11 األربعاء

 تافريتشسكي
 

قصر   ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينغ اللجنة الفرعية للشؤون املالية 13:00 11:00  
 تافريتشسكي

 مغلقة

قصر   ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينغ الفرعية للشؤون املاليةاللجنة  18:00 15:00  
 تافريتشسكي

 مغلقة

،  قصر (األرضي الطابق) قاعة ريدينغ اللجنة التنفيذية 13:00 10:00 2017/10/12 اخلميس
 تافريتشسكي

 مغلقة

،  قصر (األرضي الطابق) قاعة ريدينغ اللجنة التنفيذية 18:00 15:00  
 تافريتشسكي

 مغلقة

،  قصر (األرضي الطابق) قاعة ريدينغ  جمموعة الشراكة اجلندرية 10:00 09:00 2017/10/13 اجلمعة
 تافريتشسكي

 مغلقة
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 نوع اجللسة االنعقادمكان  الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
 مغلقة ، قصر تافريتشسكي(األرضي الطابق) 16 رقم قاعة جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 13:00 09:30 2017/10/13 اجلمعة

 مغلقة ، قصر تافريتشسكي(األرضي الطابق) قاعة ريدينغ  اللجنة التنفيذية 13:00 10:00  
 مغلقة ، قصر تافريتشسكي(األرضي الطابق) 16 رقم قاعة جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 18:00 14:30  
 مغلقة ، قصر تافريتشسكي(األرضي الطابق) قاعة ريدينغ  اللجنة التنفيذية 18:00 15:00  
االجتماع التنسيقي للمجموعة  20:30 18:30  

 اإلفريقية
  ، قصر تافريتشسكي(األرضي الطابق)  1قاعة رقم 

 مغلقة ، قصر تافريتشسكي(األرضي الطابق) قاعة ريدينغ  مكتب النساء الربملانيات 10:00 09:00 2017/10/14 السبت
االجتماع التنسيقي للمجموعة  11:00 09:00  

 اآلسيوية
  ، قصر تافريتشسكي(األرضي الطابق) 1 رقم قاعة

اجتماع املستشارين وسكرتارية  11:00 10:00  
 الوفود

  ، قصر تافريتشسكي(األرضي الطابق) 1 رقم قاعة

االجتماع التنسيقي للمجموعة  11:30 10:00  
 العربية

  الربملاين املركز ،(الثاين الطابق)ماليت فانكشنال  قاعة

، قصر (األرضي الطابق) 115 رقم قاعة مسهلي الوضع يف قربصجمموعة  11:30 10:00  
 تافريتشسكي

 مغلقة

، قصر (األرضي الطابق) دومسكي قاعة منتدى النساء الربملانيات 13:00 10:30  
 تافريتشسكي
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 الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
 

 نوع اجللسة االنعقادمكان 

اجتماع رؤساء اجملموعات  13:00 11:30 2017/10/14 السبت
 ورؤساء اللجان الدائمة اجليوسياسية

 

، قصر (األرضي الطابق) 16 رقم قاعة
 تافريتشسكي

 مغلقة

االجتماع التنسيقي للمجموعة  13:30 12:00  
 اإلسالمية

  الربملاين املركز ،املناسبات قاعةيف 

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

 

قصر  ،(األرضي الطابق) 16 رقم قاعة جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 18:00 14:30  
 تافريتشسكي

 مغلقة

، قصر (األرضي الطابق) قاعة ريدينغ  الشرق األوسط شؤونجلنة  18:00 15:00  
 تافريتشسكي

 مغلقة

 حفل االفتتاح 20:30 19:30  
 

  بطرسربغ سانت إكسبوفوروم،

 اللجنة التوجيهية للجمعية العامة 09:00 08:00 15/10/2017 األحد
 التسيري(جلنة ) 
 

قصر  ،(األرضي الطابق) 6 رقم قاعة
 تافريتشسكي

 مغلقة
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 نوع اجللسة االنعقادمكان  الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
جملس إدارة منتدى الربملانيني  09:30 08:30 15/10/2017 األحد

 الشباب لالحتاد الربملاين الدويل
قصر  ،(األرضي الطابق)قاعة ريدينغ 

 تافريتشسكي
 مغلقة

مكتب اللجنة اخلاصة بشؤون األمم  10:30 09:00  
 املتحدة

قصر  ،(األرضي الطابق) 16رقم قاعة 
 تافريتشسكي

 مغلقة

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

 

اللجنة الدائمة للدميقراطية وحقوق  13:00 09:30  
 اإلنسان

 بشأن القرار مشروع عرض ومناقشة
 العشرين السنوية الذكرى: تنوعنا مشاركة
 الدميقراطية بشأن العاملي لإلعالن

 

قصر  ،(األرضي الطابق) 1 رقم قاعة
 تافريتشسكي

 

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

 

  الربملاين املركز ،(الثاين الطابق)ماليت فانكشنال  قاعة

مكتب اللجنة الدائمة للتنمية  12:30 11:00  
 .املستدامة والتمويل والتجارة

 

، قصر (األرضي الطابق) 16 رقم قاعة
 تافريتشسكي

 مغلقة
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 نوع اجللسة االنعقادمكان  الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
بدء املناقشة العامة : اجلمعية العامة 13:00 11:00 15/10/2017 األحد

 من والسالم الثقافية التعددية تعزيزبشأن 
 األعراق وبني األديان بني احلوار خالل

 
 

قصر  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة
 تافريتشسكي 

 

 على القضاء بشأن تفاعلية جلسة 14:30 13:00  
 اجلنسية الصحة خالل من اإليدز

 إجراءات إىل احلاجة: واإلجنابية
 عاجلة برملانية

قصر  ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينغ 
 تافريتشسكي

 

 :اجلمعية العامة 17:00 14:30  
 النقاش العام 

قصر  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة
 تافريتشسكي

 

 للجنة الدائمة لشؤون األمم املتحدةا 18:30 14:30  
 نقاش حول:

 عاما   20 - املتحدة لألمم الربملاين البعد –
 القرار صنع عملية يف
 يف املتحدة لألمم العامة اجلمعية دور – 

 حنو املسار هو ما: الدولية اإلدارة الرشيدة
 األمام؟

 املركز ،(الثاين الطابق) فانكشنالماليت  قاعة
 الربملاين

 



9 

 

 نوع اجللسة االنعقادمكان  الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
قصر   ،(األرضي الطابق) 16 رقم قاعة جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 18:00 14:30 15/10/2017 األحد

 تافريتشسكي
 

 مغلقة

 اإلنساناللجنة الدائمة للدميقراطية وحقوق  18:30 14:30  
 اختتام صياغة مشروع القرار  يف اجللسة العامة

 

قصر  ،(األرضي الطابق) 1 رقم قاعة
 تافريتشسكي

 

 

 النتائج بشأن تفاعلية جلسة 18:00 15:00  
 الربملاين التقرير يف الواردة الرئيسية
 الرقابة بشأن 2017 لعام العاملي

 فقط اإلجنليزية والفرنسيةباللغتني 
 

قصر  ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينغ
 تافريتشسكي

 

 اجلمعية العامة 18:30 17:00  
 البند الطارئ اعتماد 

قصر  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة
 تافريتشسكي

 

 09:00 16/10/2017 اإلثنني
 

13:00 
 

 اجلمعية العامة
 مناقشة حول البند الطارئ 
  مواصلة املناقشة العامة 
 

قصر  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة
 تافريتشسكي
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 نوع اجللسة االنعقادمكان  الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
 10:00 09:30 16/10/2017 اإلثنني

 
 الدويل احرتام القانون تعزيز جلنة

 اإلنساين
قصر  ،(األرضي الطابق) 16 رقم قاعة

 تافريتشسكي
 مغلقة

  09:30 13:00 
 

اللجنة الدائمة للدميقراطية وحقوق 
 اإلنسان

اختتام صياغة مشروع القرار يف 
 اجللسة العامة.

قصر  ،(األرضي الطابق) 1 رقم قاعة
 تافريتشسكي 

 

 

قصر  ،(األرضي الطابق) 16 رقم قاعة جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 13:00 09:30  
 تافريتشسكي

 مغلقة

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

 

  الربملاين املركز ،(الثاين الطابق)إيفينت هول 

قصر  ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينغ جلنة شؤون الشرق األوسط 13:00 11:00  
 تافريتشسكي

 مغلقة

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

 
 

  الربملاين املركز ،(الثاين الطابق)إيفينت هول 
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 نوع اجللسة االنعقادمكان  الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
اللجنة الدائمة للتنمية املستدامة  18:30 14:30 16/10/2017 اإلثنني

 :والتمويل والتجارة
 يف الربملانية املسامهة عن إحاطة –

 املناخ بتغري املعين املتحدة األمم مؤمتر
 2017 لعام
 اخلاص القطاع إشراك حول مناقشة –
 املستدامة، التنمية أهداف تنفيذ يف

 املتجددة الطاقة جمال يف وخاصة

 املركز ،(الثاين الطابق) فانكشنال ماليت قاعة
 الربملاين

 

 :العامة اجلمعية 18:30 14:30  
 النقاش العام مواصلة

قصر  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة
 تافريتشسكي

 

 بشأن البند الطارىء جلنة صياغة 18:30 14:30  
 

قصر  ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينغ
 تافريتشسكي

 مغلقة

اللجنة الدائمة للدميقراطية مكتب  16:30 14:30  
 اإلنسانوحقوق 

، قصر (األرضي الطابق) 16 رقم قاعة
 تافريتشسكي

 مغلقة

حول عملية األمم  تفاعلية جلسة 17:30 15:30  
املتحدة حلظر األسلحة النووية: 

 النووي؟ ماهو األمل يف نزع السالح

قصر  ،(األرضي الطابق) 1 رقم قاعة
 تافريتشسكي
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 نوع اجللسة االنعقادمكان  الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم
 اإللكرتوين للربملان تفاعلية جلسة 30:10 09:00 17/10/2017 الثالثاء

 يستخدمها اليت الرقمية األدوات
 بعملهم للقيام الربملانيون

قصر  ،(األرضي الطابق) 1 رقم قاعة
 تافريتشسكي

 
 

 

 الفريق االستشاري املعين بالصحة 00:12 09:00  
 (فقط باإلجنليزية)

 

قصر  ،(األرضي الطابق ) 115القاعة رقم 
 تافريتشسكي

 مغلقة

  لينيألمن الدو اللسلم و اللجنة الدائمة  13:00 09:00  
نقااااش حاااول: دور الربملاااان يف رصاااد  -

عمل القوات املسلحة الوطنياة املشااركة 
يف عملياااااااات األمااااااام املتحااااااادة حلفااااااا  

 ، السالم
 بشاأن سابق قرار تنفيذ بشأن نقاش -

 اإللكرتونية احلرب
 
 
 

 املركز ،(الثاين الطابق) فانكشنال ماليت قاعة
 الربملاين
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 نوع اجللسة االنعقادمكان  الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم

اجتماع مجعية األمناء العامني  12:30 10:00 17/10/2017 الثالثاء
 الوطنية للربملانات 

  الربملاين املركز ،(الثاين الطابق)إيفينت هول 

قصر  ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينغ اللجنة التنفيذية 13:00 10:30  
 تافريتشسكي

 مغلقة

احرتام  تعزيز للجنة مفتوحة جلسة 13:00 11:00  
 مدى على اإلنساين الدويل القانون
 الربوتوكول اعتماد منذ عاما   أربعني

 يزال ال كيف:  جنيف التفاقيات اإلضايف
 املعاصرة؟ احلرب يف حيمي القانون

قصر  ،(األرضي الطابق) 1 رقم قاعة
 تافريتشسكي

 

الطرق املثلى  حول التكافؤ نقاش 13:00 11:00  
 من الرقابة ممارسة: لإلنفاق املايل

 العام الصاحل أجل

قصر  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة
 تافريتشسكي

 

اللجنة الدائمة للدميقراطية وحقوق  16:00 14:30  
 اإلنسان

 القراراعتماد مشروع 

قصر  ،(األرضي الطابق) 1 رقم قاعة
 تافريتشسكي

 

ألمن اللسلم و اللجنة الدائمة مكتب  16:00 14:30  
  الدوليني

قصر  ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينغ
 تافريتشسكي

 مغلقة
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 نوع اجللسة االنعقادمكان  الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم

اجتماع مجعية األمناء العامني للربملانات  17:30 14:30 17/10/2017 الثالثاء
 الوطنية 

  الربملاين املركز ،(الثاين الطابق)إيفينت هول 

، قصر (األرضي الطابق) 16 رقم قاعة جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 18:00 14:30  
 تافريتشسكي

 مغلقة

 اجلمعية العامة  18:30 14:30  
 الطارئ، إقرار القرار حول البند 
  العامة املناقشةاختتام 

قصر  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة
 تافريتشسكي

 

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

 والبحوث العلم استخدام حول نقاش
   الصحية املعايري أعلى لتحقيق

قصر  ،(األرضي الطابق) 1 رقم قاعة
 تافريتشسكي  

 

 لرئاسة املرشحني إىل االستماع 18:30 16:30  
 الدويل الربملاين االحتاد

 املركز ،(الثاين الطابق) فانكشنال ماليت قاعة
 الربملاين

 

 مكتب النساء الربملانيات 10:00 08:00 18/10/2017 األربعاء
 

قصر  ،(األرضي الطابق) قاعة ريدينغ
 تافريتشسكي

 مغلقة

 احلاكماجمللس  13:00 00:09  

 

قصر  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة
 تافريتشسكي
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 نوع اجللسة االنعقادمكان  الفعالية انتهاء اجللسة بدء اجللسة التاريخ اليوم

اجتماع مجعية األمناء العامني للربملانات  30:12 00:10 18/10/2017 األربعاء
 الوطنية 

  الربملاين املركز ،(الثاين الطابق)إيفينت هول 

واألمن  للسلماللجنة الدائمة  30:12 30:10  
  :ينيالدول

جلسااة خاارباء حااول اسااتدامة السااالم 
 كوسيلة لتحقيق التنمية املستدامة.

 

قصر  ،(األرضي الطابق) 1 رقم قاعة
 تافريتشسكي  

 

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

 

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

قصر  ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة
 تافريتشسكي

 

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

  الربملاين املركز ،(الثاين الطابق)إيفينت هول 
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 للمجلس احلاكم:  201اجتماعات الدورة  -ثانياً 
 

للمجلاااس احلااااكم  201اجتماعاااات الااادورة  ،والثالثاااني بعاااد املائاااة الساااابعةاجلمعياااة  إطاااارتنعقاااد يف 
 :سانت بطرسبورغيف مدينة  قصر تافريتشسكييف  ،لالحتاد الربملاين الدويل

 املشاركة: (1
الربملاين الدويل بوفد  االحتاديتمثل كل برملان عضو يف  ،باجمللس احلاكم س  اللوائ  اخلاصةحب

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

 (.قواعد اجمللس احلاكم من 1.2 القاعدة) .ن صوتان(الربملا
 اجللسات: (2

 9:00 مان السااعة  ،2017 أكتاوبر/  تشارين األول 15 االحادياوم  ،تنعقد اجللسة األوىل للمجلس احلاكم
 .7 بالبند ،ويف حال مساح الوقت يناقش 6 إىل 1 من البنود وسيناقش .11:00وحىت الساعة 

 
 9:00من الساعة   ،2017 أكتوبر/  تشرين األول 18 األربعاءأما اجللسة الثانية، فستنعقد يوم 

 جدول بنود مجيع، وسيناقش انتهاء أعمال اجمللس احلاكمحىت  2:30 من الساعةو  .13:00وحىت الساعة 
 .األخرى األعمال

 
 مشروع جدول أعمال اجمللس: (3

 ماار /  آذار) 275الااا  دورهتاا يف التنفيذياة اللجناة وضاعت  الاذيو  201 اجمللسيتضمن جدول أعمال 
 البنود التالية:(2017

  
 األعمال جدول إقرار .1 

 

 للمجلس احلاكم 200 الـــ للدورة املوجزة احملاضر على املوافقة .2 
 

 مااايو/  أيااار 19 يف الاادويل الربملاااين لالحتاااد اإللكاارتوين املوقااع علااى 200 اااااال للاادورة املااوجزة احملاضاار نشاارت  
 االحتااد أماناة إباالغ 200 للادورة املاوجزة للمحاضار تصاويبات يطلباون الذين األعضاء من ويطل . 2017
 .201 الدورة افتتاح قبل خطيا   الدويل الربملاين
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 الدويل الربملاين االحتاد بعضوية املتعلقة املسائل .3 
 

 .الدويل الربملاين االحتاد إىل االنضمامإعادة و  االنضمام طلبات (أ)  
( إعاااااادة) علاااااى للحصاااااول طلباااااات أي بشاااااأن التنفيذياااااة اللجناااااة توصاااااية يف احلااااااكم لاااااساجمل ساااااين ر   

 االنضمام.
 .األعضاءالربملانات  بعض حالة (ب)  
 .املراق  مركز (ج)  

 

 الرئيس تقرير .4 
 

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

 

 للمجلس احلاكم 200 الـ الدورة منذ الدويل الربملاين االحتاد أنشطة عن العام األمني من مرحلي تقرير .5 
 

 .العام األمني من شفوي تقرير (أ)  
 .األعضاء قبل من السنوية التقارير تقدمي عملية (ب)  
 .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 منظمة مع التعاون .9 
 

 الدويل الربملاين لالحتاد األخرية املتخصصة االجتماعات عن تقارير .10 
 

 :األخرى واهليئات اللجان أنشطة .11 
 

 الربملانيات. منتدى النساء (أ)  
 للربملانيني. اإلنسان حقوق جلنة (ب)  
 األوسط. الشرقشؤون  جلنة (ج)  
 .مسهلي الوضع يف قربص جمموعة (د)  
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 الدويل. اإلنساين القانون احرتام تعزيز جلنة (ه)  
 اجلندرية. الشراكة فريق (و)  
 الدويل. الربملاين االحتاد يف الشباب الربملانيني منتدى (ز)  
 (2018 مارس/  آذار 28-24 جنيف،) الدويل الربملاين لالحتاد 138الـ العامة  اجلمعية .12 

 

 :املقبلة الدولية الربملانية االجتماعات .13 
 

 .الن امية االجتماعات (أ)  
 .املناسبات من وغريها املتخصصة االجتماعات (ب)  

 

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

 الدويل الربملاين االحتاد رئيس انتخاب .15 
 

 حلاكم(ا لساجمل الئحة من 8 و 7 و 6 والقواعد األساسي الن ام من 19 املادة)  
 مااادة تنتهاااي الاااذي( بااانغالدش) شاااودريت صاااابر السااايد حمااال ليحااال جديااادا   رئيساااا   حلااااكما لاااساجمل ساااينتخ 
 .201 الدورة هناية يف عضويت 

 
 

 التنفيذية اللجنة انتخابات .16 
 (احلكم للمجلس الداخلي الن ام من 39و 38و 37 والقواعد األساسي الن ام من( K) 21 املادة )راجع  

( هولنادا) شارييفر.ن والسايد( املتحادة اململكاة) غرينجار - لياديل.إ السايد حمال لايحاّل  عضوين اإلدارة جملس ينتخ 
 .201الا الدورة  هناية يف عضويتهما مدة تنتهي اللذين

 
 ما يستجد من أعمال .17 
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 جدول أعمال اجمللس:على   اإلضافيةالبنود  (4
 :13لقاعدة اجمللس احلاكم  وفقا  

ـــــــس احلـــــــاكم جيـــــــوز ألي  "  ـــــــود إضـــــــافية ،عضـــــــو يف اجملل ـــــــى جـــــــدول  ،أن يطلـــــــب إدراإ بن عل
غ هـــــذا الطلـــــب علـــــى الفـــــور إىل أعضـــــاء ويُبل  ـــــ ،(2الفقـــــرة  20)النظـــــام األساســـــي، املـــــادة  ،األعمـــــال

 ."اجمللس
جدول األعمال. جي  أن تقع مثل هذه  على إضافيةجيوز ألعضاء اجمللس أن يطلبوا إدراج بنود  

الربملاين  االحتادحتدد وتوج  أنشطة  اليت من الن ام األساسي، 20للمادة  ية اجمللس وفقا  البنود يف إطار وال
 الدويل وتراق  تنفيذها.

 مجيع أعضاء اجمللس.إىل  من قبل األمانة، ستحال على الفور ،إضافيةأي طلبات إلدراج بنود 
 الطل : رأي اللجنة التنفيذية، يقرر اجمللس يف مثل هذاإىل  وبعد االستماع 
بأغلبيــة األصـوات املــدىل هبـا يف حــال تلقـي طلــب مـن األمانــة العامـة لالحتــاد الربملـاين الــدويل  أ( 

 أو .على األقل من افتتاح الدورة ،يوماً  15قبل 
يومــاً مــن  15بأغلبيــة ثلثــي األصــوات املــدىل هبــا يف حــال تلقــي هــذا الطلــب قبــل أقــل مــن  ب( 

 افتتاح الدورة.
 
 :االحتاد الربملاين الدويل انتخاب رئيس 5
 
 عضاويت  مادة تنتهي الذي( بنغالدش) شودريت صابر السيد حمل ليحل جديدا   رئيسا   حلاكما لساجمل سينتخ 

 توصالت هباا األماناة العاماة ونبني فيما يلي آلية انتخاب رئيس االحتاد والرتشحيات اليت .201 الدورة هناية يف
 اعداد هذه املذكرة: لالحتاد الربملاين الدويل  لتاريخ

 
 

 الدويل الربملاين االحتاد رئيس انتخابآلية  -أ   
 واللجنة احلاكم لساجمل الرئيس ويرأ . للمن مة ةالسياسي القيادة هو الدويل الربملاين االحتاد رئيسإن 

. السنة من الثانيةالعامة  اجلمعية يف سنوات ثالث مدهتا لوالية احلاكم اجمللس  )ينتخبها( وينتخب. التنفيذية
فرتة  انتهت الذي الرئيس، انتخاب إعادة جيوز ال" وقواعده، الدويل الربملاين لالحتاد األساسي للن ام ووفقا  



20 

 

 .برملان آخر إىل ينتمي شخص حمل  حيلّ  أن ويتعني أخرى، سنوات ثالث قبل مضي الرئاسة، يف واليت 
 ."اجملموعات اجليوسياسية خمتلف بني املنت م، التناوب ضمان ويُراعى

 

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

 

 الربملاين االحتاد رئاسة ضمان مت ،سنة  خلتعشرين  مدى علىف. اإلقليمي التناوب مبدأ عموما   ويالح 
 ،12جمموعة +) إسبانيا ،(1997-1994 العربية، اجملموعة) مصر من بارزين نواب قبل من الدويل

 أمريكا دول جمموعة) ، تشيلي(2002 -1999 اهلادئ، واحمليط آسيا جمموعة) اهلند ،(1997-1999
 اجملموعة) ناميبيا(، 2008-2005 ،12إيطاليا )جمموعة + ،(2005 - 2002 والكارييب، الالتينية

 آسيا جمموعة) ش(، وبنغالد2014-2011املغرب )اجملموعة العربية،  ،(2011 - 2008 فريقية،اإل
 .2(2017 - 2014 اهلادئ، واحمليط

 
 
 

 ي ااال أن يتوقاااع برملانياااا   عضاااوا   كونااا   خباااالف الااادويل، الربملااااين االحتااااد رئااايس النتخااااب رمسياااة معاااايري توجاااد وال
 كااان  ،تارخييااا  ( . 2020-2017 احلالااة، هااذه يف) الاادويل الربملاااين االحتاااد رئاايس واليااة ملاادة الربملااان يف عضااوا  
 والاادويل، الااوطين الصااعيدين علااى كبااري  باااحرتام حي ااون بااارزين، سياساايني قااادة الاادويل الربملاااين االحتاااد رؤساااء
 وسايادة ،اإلنساان حقوق ،الدميقراطية تعزيز سيما ال - ومبادئ  الدويل الربملاين االحتاد بقيم قويا   التزاما   ملتزمني
 لااارئيس لرفياااعنصااا  ابامل فعاااال حناااو علاااى لقياااامل واجلهاااد الوقاااتالكثاااري مااان  اساااتثمار علاااى وقاااادرين - القاااانون
 .الدويل الربملاين االحتاد

 

 بينهاا، وفيماا األمام داخال والتفااهم السياساي احلاوار يف األمهياة متزايد بدور يقوم الدويل الربملاين االحتاد أن ومبا
 حارتاماالو  ،املصاداقيةو  ،اللباقاةب يتمتّاع ،حلقة وصلو  وسيطا   الدويل الربملاين االحتاد رئيس يكون أن املتوقع فمن

 ،واحلكوماات الادول رؤسااء مع بانت امالتفاعل  /إليهاإلي  ويطل . اتنوعه بكل الدويل الربملاين االحتاد عضويةل
جييد/جتيااااد  أن وينبغااااي. املسااااتوى رفيعاااايآخاااارين  ومسااااؤولني ،املتحاااادة لألماااام العااااام األمااااني ات،الربملاناااارؤساااااء 

 وياااويل. والفرنساااية اإلجنليزياااة الااادويل  الربملااااين لالحتااااد الرمسياااة اللغاااات مااان األقااال علاااى واحااادةبالشاااكل األمثااال 

                                                 
 ميكن االطالع على القائمة الكاملة لرؤساء االحتاد الربملاين الدويل على العنوان التايل: 2 
 e/presdnt.htm-http://www.ipu.org/strct. 
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 اجلنساااني باااني للمسااااواة كبااارية  أمهياااة ،اجلندرياااة الفاااوارق تراعاااي من ماااة بوصاااف  ،أيضاااا   الااادويل الربملااااين االحتااااد
 .املستويات مجيع على للمرأة السياسي والتمكني

 

 الاايت بالاادعوة املوجهااة جللسااة اجمللااس احلاااكم  الاادويل الربملاااين االحتاااد رئاايس انتخاااب عاان رمسيااا   اإلعااالن ويااتم
انعقااد اجللساة  مان األقال علاى أشهر أربعةب للمجلس العادية الدورة افتتاح قبلويبلغ  .االنتخاب فيها سيجري

 (.2017 يونيويف منتصف حزيران/  احلالة، هذه ويف) اليت يتم فيها االنتخاب
 

 موجهاة رمسياة رساالة خاالل مان الادويل الربملااين االحتااد رئايس ملنصا  الرتشا  يف رغبتهم عن املرشحون عربيُ و 
 للمرشا  األساساية والكفااءات املهاارات علاى الرساالة تؤكاد أن وينبغي. الدويل الربملاين لالحتاد العام األمني إىل

. مااوجزة ذاتيااة بساارية مصااحوبة تكااون أن وينبغااي الاادويل، الربملاااين لالحتاااد االساارتاتيجية اخلطااة تعزيااز يف ورؤيتاا 
جيوسياساية  جمموعاة قبال مان أو برملانياة، جمموعاة أو عضاو برملاان قبال مان مباشارة الرتشايحات قدمت أن وميكن
 الوقااات يف تقااادميها عملياااا   املهااام مااان كاااان  وإن الرتشااايحات، لتقااادمي هناااائي موعاااد يوجاااد وال. أكثااار أو واحااادة

 .وتوزيعها ترمجتها يتسىن حىت املناس ،
 

 املاااايل الااادعم علاااى الااارئيس ملنصااا  املرشاااحون يعتماااد أن عملياااا   املتوقاااع مااان ،رمسياااا   شااارطا   لااايس أنااا  حاااني ويف
 .الدويل الربملاين االحتاد ئاسةتهم لر ممارس يف برملاهنم من واملادي

 

 لالحتااااد 137 اااااااال العاماااة اجلمعياااة انعقااااد مبناسااابة الااادويل الربملااااين االحتااااد ألعضااااء أنفساااهم املرشاااحون يقااادمو 
/  األول تشارين 18 إىل 14 مان الفارتة يف ،ياةاالحتادروسايا  بطرساربغ، تساان يف ساتعقد الايت الادويل، الربملاين
 اجملموعاااااات قبااااال مااااان اساااااتماع جلساااااات لعقاااااد دعاااااوهتم ساااااتتم املعتاااااادة، للممارساااااة ووفقاااااا  . 2017 أكتاااااوبر

 .لالحتاد الربملاين الدويل الشباب الربملانيني ومنتدى، الربملانياتالنساء  منتدى ،اجليوسياسية
 

 منادوبني لثالثاة وميكان. الساري بااالقرتاع التصاويت وجياري. للمجلاس األخارية اجللساة يف الارئيس انتخاب ويتم
فاإن  ،كاذلك  يكان مل إنو  اجلنساني  كاالممثلاني مان   وايكونا أن شاريطة بأصواهتم، يدلوا أن عضو برملان كل  من

 تشاارين 18 يف التصااويت ساايجريهااذا العااام، و . اثنااني فقااط ماان املناادوبني ماان اجملموعااات ميكاانهم التصااويت
 .أكتوبر/  األول

 

 مرشاا  أي حيصاال مل وإذا. رئيسااا  يكااون  هبااا املاادىل األصااوات ماان املطلقااة األغلبيااة علااى حيصاال الااذيواملرشاا  
 مان عادد أقال علاى حصال الاذي املرشا  اساتبعاد سايتم التصاويت، مان األوىل اجلولاة خاالل األغلبية هذه على

 .املطلقة األغلبية على املرشحني أحد حصول حلني إضافية جوالت وستجرى األصوات،
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 الدويل الربملاين االحتاد رئيس الرتشيحات ملوقع –ب  
رة برتشااايحني مااان كااال مااان توصااالت األماناااة العاماااة لالحتااااد الربملااااين الااادويل لتااااريخ اعاااداد هاااذه املاااذك

 :وروغوايأاملكسيك و 
 (املكسيك) بارون كويفاس  غابرييال السيدة( 1

 
 جملاااس ةورئيساا املكساايكي الشاايوخ جملااس رئاايس مااان رسااالة العااام األمااني تلقااى ،2017 مااايو/  أيااار 24 يف

 الربملاااين االحتاااد رئاايس ملنصاا  بااارون كويفااا   غااابرييال الساايدة ترشااي  ماان خالهلااا قاادم املكساايك، يف النااواب
 .للمجلس احلاكم 201الا  الدورة يف املطلوب شغل  الدويل،

 

 
 

 (أوروغواي) باسادا إيفون السيدة(2
 
 أوروغاواي يف الشايوخ وجملاس العاماة اجلمعياة رئايس مان رساالة العاام األماني تلقاى ،2017 يونيو/  حزيران 5 يف

 الااادويل، االحتااااد الربملااااين رئااايس ملنصااا  نفساااها، املرشاااحة مااان ورساااالة باساااادا، إيفاااون السااايدة ترشاااي  بشاااأن
 .للمجلس احلاكم 201 الدورة الا يف املطلوب شغل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

**** 
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 والثالثني بعد املائة: السابعةاجلمعية  اجتماعات - ثالثاً  

 
 قصااااار يف الصااااالة ذات واالجتماعاااااات الااااادويل الربملااااااين لالحتااااااد  137العاماااااة الاااااااا  اجلمعياااااة ساااااتعقد

 تشاارين 18 األربعاااء إىل 14 الساابت ماان ،روساايا االحتاديااة بطرسااربغ، سااانت يف الربملاااين واملركااز تافريتشسااكي
 املناادوبني لتمكااني املااوقعني بااني( دقيقااة 15 كاال) منت مااة نقاال خدمااة تشااغيل وساايتم .2017 أكتااوبر/ األول

 .احملدد الوقت يف اجتماعاهتم حضور من
 

 املشاركة: (1
 اجلميعة العامة:–أ 

 ( على األيت:من النظام األساسي 10املادة ) ،نصت اللوائ  اخلاصة باجلمعية العامة
كمندوبني على   االحتادــ تتألف اجلمعية من أعضاء الربملانات، الذين تعي نهم الربملانات األعضاء، يف  1

 متثيل متساٍو للجنسني. إىل ضمانأن يتضمن الوفد برملانيني، من الرجال، والنساء، وأن يسعى 
دورة اجلمعية، مثانية إىل  ــ ال جيوز بأي  حال من األحوال، أن يتجاوز عدد الربملانيني املندوبني، 2

إىل مليون نسمة، أو عشرة بالنسبة  100الدول اليت يقل  عدد سكاهنا عن  إىل برملاناتبرملانيني بالنسبة 
 مليون نسمة أو أكثر. 100اليت يبلغ عدد سكاهنا  البلدان

يف واحد ــ ينقص تلقائيًا عضو واحد، من عدد أعضاء الوفود اليت تشكلت من برملانيني من جنس  3
 خالل ثالث دورات متتالية للجمعية.

إىل بالنسبة  10ميكن ألعضاء االحتاد الربملاين الدويل تعيني مثانية مندوبني كحد أقصى، أو وبناء على ذلك 
يتجاوز عدد النواب اإلضافيني  مليون نسمة أو أكثر. وجي  أاّل  100برملانات الدول اليت يبلغ عدد سكاهنا 

 .نياثن نيكمستشارين نائباملرافقني للوفود  
 

وفودها. إن  شكيلةحتقيق التكافؤ بني اجلنسني يف تإىل ويتم تشجيع مجيع الربملانات األعضاء على السعي 
، سيتم تلقائيا  نفس  أي وفد، لثالث دورات متتالية للجمعية العامة، مكوَّن حصرا  من برملانيني من اجلنس

 شخص واحد.إىل ختفيض  
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أن يكون  أي الشباب، ينيالربملان من أعضاء دهاو وف يف تضم أن على أيضا األعضاء الربملانات وتشجع
 /األول تشرين 15 يف الدويل الربملاين لالحتاد الشباب الربملانيني منتدى وسيجتمع. سنة 45 من أقل عمرهم
 .العامة اجلمعية ملداوالت مداخالت وتقدمي بصياغة املنتدى سيقوم أخرى، أمور بني ومن. 2017 أكتوبر

 

جلمعية األمناء العامني للربملانات الوطنية  العادية الدورة سيحضرون الذين العامني األمناء إىل وباإلضافة
(ASGP) ،الربملاين لالحتاد التابعة االتصال نقاط) املهنيني الربملان موظفي إشراك على األعضاء يشجع 

ال سيما من ) وأثناء متابعتهاالعامة  اجلمعية خالل انعقاد الكايف الدعم ضمان بغية وفودهم، يف( الدويل
 مقررات بشأن املتخذة اإلجراءات عن تقارير ونشر بإعداد حيث حتقيق االلتزام القانوين من قبل األعضاء

 (.الدويل الربملاين االحتاد وقرارات
 

إنَّ أعضاء االحتاد الربملاين الدويل املرتت  عليهم متأخرات تساوي أو تزيد عن مبلغ االشرتاكات املستحقة 
يف اجتماعات االحتاد الربملاين  ثننياميثلهم أكثر من مندوبني ال جيوز أن عليهم لسنتني كاملتني سابقتني 

 .يتالتصو  هلم حيق وال من الن ام األساسي(. 5.2الدويل، )املادة 
 

 األعضاء، هبا يتمتع اليت احلقوق بنفس الدائمة وجلاهنا اجلمعية يف يشاركوا أن املنتسبني لألعضاء وجيوز
 .انتخايب ملنص  مرشحني وتقدمي التصويت يف احلق باستثناء

 

لمن مات واهليئات الدولية األخرى املدعوة من قبل اجمللس احلاكم، لتمثيلها يف اجلمعية العامة ويسم  ل
، حيث تعقد اجتماعات اجلمعية العامة العامة اجللسات قاعة أما مبندوبني اثنني كحد أقصى.، مراق بصفة 

 الطابق يف هول دومسكي صالة يف إضافية مقاعد تتوفرلعدد حمدود من املقاعد. فهي تتسع  واجمللس احلاكم،
  . األول

 

 للمشاركني يف اجلمعية اإلمجايلتخصيص مقاعد جلميع الوفود مع األخذ يف االعتبار العدد بستقوم األمانة و 
تصويت لعدد كاف من املقاعد الالزمة لسيخصص لكل وفد من الربملانات األعضاء وكحد أدىن، . العامة

 جتري  اجلمعية العامة أو اجمللس احلاكم. أن تملاحمل
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 :التسيري() اللجنة التوجيهية – ب
تتألف اللجنة التوجيهية للجمعية العامة، من رئيس اجلمعية العامة، ورئيس االحتاد الربملاين الدويل 

 بصفة التوجيهية اللجنة أعمال يف يشاركوا أن الدائمة اللجان لرؤساء وجيوزونائ  رئيس اللجنة التنفيذية. 
 التدابري مجيع باختاذ مكلفة الدويل، الربملاين لالحتاد العام األمني مبساعدة التنفيذية، واللجنة .استشارية
 للجنة األوىل اجللسة تعقد أن املقرر ومن. اجلمعية أعمال سري وسالسة الفعال التن يم لضمان املناسبة

 .2017 أكتوبر /األول تشرين 15 األحد، يوم من الباكر الصباح يف التوجيهية
 

 اجللسات: (2
 

 يف ،مساءا   7:30 الساعة يف 2017 أكتوبر /األول تشرين 14سيتم حفل االفتتاح يوم السبت 
 .سانت بطرسربغ يف إكسبوفوروم

 أكتوبر /األول تشرين 15 األحديوم  ) التسيري( العامة جلسة اللجنة التوجيهية للجمعيةتنعقد 
 . 9:00وحىت الساعة  8:00من الساعة   2017

من الساعة   ،2017 أكتوبر /األول تشرين 15 األحديوم  اجللسة األوىل للجمعية العامةتنعقد 
، و من الساعة 17:00حىت الساعة   14:30، و من الساعة  13:00وحىت الساعة  ،11:00
 .18:30حىت الساعة   ،17:00

 9:00من الساعة  ،2017 أكتوبر /األول تشرين 16 األثننيفستنعقد يوم  اجللسة الثانية،أما 
 .18:30حىت الساعة   14:30و من الساعة  ، 13:00وحىت الساعة 
 14:30من الساعة  ،2017 أكتوبر /األول تشرين 17 الثالثاء ستنعقد يوم، اجللسة الثالثةو 

 . 18:30وحىت الساعة 
مباشرة بعد انتهاء   ،2017 أكتوبر /األول تشرين 18 األربعاءستنعقد يوم ف، اجللسة اخلتامية أما

 . 14:30على الساعة  أجلسة اجمللس احلاكم اليت تبد
 تشاارين 18 يااوم مساااء الوفااود، رؤساااء جلميااع اسااتقبال حفاال بطرســربغ ســانت حــاكم وسيستضــيف

 يوسوبوفسكي قصر يف أكتوبر /األول
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 مشروع جدول أعمال اجلمعية: (3
 

 البنود التالية: 137يتضمن جدول أعمال اجلمعية 
 .137 العامة  اجلمعية رئيس ونواب رئيس انتخاب 1البند 
 .العامة اجلمعية أعمال جدول يف طارئ بند إدراج طلبات يف الن ر 2البند 
 األعراف.: تعزيز التعددية الثقافية والسالم من خالل احلوار بني األديان وبني املناقشة العامة 3البند 
 املعنياة الدائماة اللجناة) الدميقراطياة حاول العااملي لإلعالن العشرين السنوية الذكرى: مشاركة تنوعنا 4البند 

 .(اإلنسان وحقوق بالدميقراطية
 والتجااااارة، التمويااالو  املساااتدامة، التنمياااة  نيالااادولي واألمااان بالسااالم املعنياااة الدائماااة اللجاااان تقاااارير 5البند 

 .املتحدة األمم وشؤون
العامااة  معيااةاجل يف اإلنسااان وحقااوق بالدميقراطيااة املعنيااة الدائمااة للجنااة املوضااوع البنااد علااى املوافقااة 6البند 

 .املقررين وتعيني 139 اااال الدويل الربملاين الحتادل
 

 : -2البند  –البند الطارىء  (4
 

األساسي لالحتاد الربملاين الدويل، من الن ام  14.2للجمعية العامة واملادة  11.1وفقا للقاعدة 
ميكن ألي عضو يف االحتاد الربملاين الدويل أن يطل  إدراج بند طارئ يف جدول أعمال اجلمعية. وإذا قررت 

 /األول تشرين 16 االثنني يوم صباحتم مناقشة هذا البند الطارئ من قبل اجلمعية يف تاجلمعية ذلك، س
الجتماع جلنة الصياغة يف فرتة بعد ال هر من اليوم نفس  من أجل  . ومت اختاذ احتياطيات2017 أكتوبر

 .2017 أكتوبر /األول تشرين 17 يف قرارا   ذلك بعد اجلمعية ستعتمدمن مث  ،إعداد مشروع قرار
 

ونال  ،إن مجيع الطلبات إلدراج بند طارئ جي  أن تتعلق مبوقف كبري حدث يف اآلونة األخري
ناس  لالحتاد الربملاين من املويتطل  اختاذ إجراءات عاجلة من قبل اجملتمع الدويل ويكون ، اهتماما  دوليا  

مجيع املقرتحات لبند طارئ مبذكرة  تقرتن. وجي  أن حول  تعبئة برملانيةحيشد يعرب عن رأي  و أن الدويل 
 توضيحية موجزة ومشروع القرار، حتدد بوضوح نطاق املوضوع الذي يغطي  الطل .
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 نواب رئيس اجلمعية العامة : (5

األعضاء أن تسمي  الوفود من الربملانات جلميعجلمعية العامة، حيق من قواعد ا 7.3وفقا  للقاعدة 
ها نائبا  لرئيس اجلمعية العامة. وسيتم استدعاء بعضهم للحلول مكان رئيس اجلمعية العامة واحدا  من أعضائ

 خالل إحدى اجللسات أو يف جزٍء منها.

 من يرجى، بطرسربغ سانت يف الدويل الربملاين لالحتاد التابع التسجيل مكت عند الوصول إىل و 
 ميكن ذلك، من وبدال  . العامة اجلمعية لرئيسترشح  كنائ   الذي الربملاين العضو اسمتعلن عن  أن الوفود
 األرضي الطابق الدويل، الربملاين لالحتاد العامة األمانة مكات )قسم تقدمي الوثائق واملراقبة  إىل األمساء تقدمي

 .2017 أكتوبر /األول تشرين 14 السبت، وميف موعد أقصاه ي ،(تافريتشسكي قصر من

 
 

 :من جدول األعمال( 3املناقشة العامة ) البند  (6
 

الثقافياااة يااز التعدديااة علااى املوضااوع العااام املتمثاال يف تعااز 137الاااا ساارتكز املناقشااة العامااة يف اجلمعيااة 
. وستنشااار مااذكرة مفاهيمياااة بشاااأن هااذا املوضاااوع علاااى والسااالم مااان خاااالل احلااوار باااني األدياااان وبااني األعاااراق

 يف الوقت املناس .االنرتنيت على العامة صفحة اجلمعية 
 

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

. وبقرار من اجمللس احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل تكون مدة حس  االقتضاءدقائق  التشارك مبدة مثاين
 احلديث للمراقبني مخس دقائق.

ذلك من تزايد عدد املتحدثني يف املناقشة العامة(،   الدويل )وما يتضمنيف ضوء تزايد عضوية االحتاد الربملاين 
تن ر اللجنة التوجيهية يف قد خالل اجلمعيات العامة األخرية، يف إدارة الوقت الصعوبات باإلضافة إىل 

 اختصار زمن احلديث يف املناقشة العامة إىل سبع دقائق لألعضاء وأربع دقائق للمراقبني.
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قاعة اجللسات لاملوجود خارج املدخل الرئيس تسجيل املتحدثني كت  املتحدثني يف م وسيجري تسجيل
 اجللسة بدء قبل املكت  هذا وسيفتت . تافريتشسكي قصر من األرضي الطابق يف( دومسكي قاعةالعامة )

 11:00 الساعة أكتوبر /األول تشرين 14 السبت، يوم وذلك ساعة، 24 ب العامة للجمعية األوىل العامة
 .صباحا  

 الدويل الربملاين لالحتاد العامة ألمانةمسبقا  إىل ا ملتحدثنياملتحدث/ ا أمساء إرسالأيضا   لألعضاء ميكنكما 
"استمارة طل  التسجيل املسبق" املرفقة )ملحق  باستخدام وذلك الفاكس، أو اإللكرتوين الربيد طريق عن
مساء يوم  6عن طريق القرعة العلنية الساعة  املتحدثني ترتي  حتديد سيتم املتبعة، للممارسة وفقاو . (2

 (.جلمعيةقواعد ا من 23.2 املادة ان ر) 2017 أكتوبر /األول تشرين 14 السبت

**** 
 

 جدول أعمال اجلمعية: على طارئة بنودالطلبات اخلاصة بإدراإ  - رابعاً 
 

 مالحظة إجرائية:
 يطلا  أن الادويل الربملااين االحتااد يف عضاو ألي جياوز العاماة، جلمعياةقواعاد ا مان 11.1 املادة أحكام مبوج 
 قاارار ومشاروع ماوجزةفساريية ت مباذكرة الطلا  هاذا يرفااق أن وجيا . اجلمعياة أعماال جادول يف طاارئ بناد إدراج
 األعضااء مجياع باإبالغ الادويل الربملااين االحتااد أماناة وتقاوم. الطلا  يشامل  الاذي املوضوع نطاق بوضوح حيدد
 .الفور على القبيل هذا من وثائق وأية الطل  اهبذ

 

 :يلي ما على قواعد اجلمعية من 11.2 املادة تنصإضافة إىل ذلك، 
 إجاراء حالاة دولياة هاماة حادثت ماؤخرا  تساتلزم اختااذ طاارئ بناد إدراج طلا  يتنااول أن جيا  .أ

 عان الادويل الربملااين االحتااد يعارب أن املناسا  واليت يكون مان الدويل، اجملتمع جان  من عاجل
 األصاوات ثلثاي علاى حيصال ينبغاي أن الطلا  هذا مثل ولقبول وحشد االستجابة الربملانية. رأي 

 .التصويت يف املشاركة
 عادة حصاول حاال واحاد، ويف طاارئ بناد ساوى أعماهلاا جادول يف تادرج أن للجمعياة جياوز ال  .ب

 األصاوات مان عادد أكارب علاى الاذي حيصال الطلا  يقبال املطلوباة، األغلبياة علاى طلباات
 .اإلجيابية
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 كانات إذا واحاد يف طلا  مقرتحااهتم، ضامّ  طاارئ بناد إلدراج أكثار أو طلباني ملقادمي جياوز .ج
 .نفس  املوضوع على تنص ّ  األساسية، املقرتحات

 يساحب  أن بعاد موضاوع مقارتح الطاارئ، بالبناد املتعلاق القارار، مشاروع يف يادرج أن جياوز ال .د
 عناوان ويف الطلا  يف لا  واضاحة هنااك إشاارة تكان مل ماا اجلمعياة، رفضات  إذا أو مقادموه،
 .اجلمعية أقرّت  الذي املوضوع

 
مرفقة مبذكرة توضيحية موجزة ومشروع  ،أن تكون مجيع مقرتحات البند الطارئ أيضًا، جيبو 

 قرار، حيدد بوضوح نطاق هذا املوضوع الذي ينطوي عليه الطلب.

 بـإدراإطلبـاً يف جنيف  ،األمانة العامة لالحتاد الربملاين الدويل تلقتحىت تاريخ إعداد هذه املذكرة و 
 :جدول أعمال اجلمعية على، اآلتيةالبنود الطارئة 

 عنوان البند الشعبة الربملانية
 دعام خاالل من والسلم الدوليني األمن صون يف الفّعال والتزامها الربملانات مشاركة" جيبويتمجهورية 

 ".السياسي احلل
ــــــــــــــــــزويال  ــــــــــــــــــة فن مجهوري

 البوليفارية
 التعاماااال مااااع اإلجااااراءات املتخااااذة الاااايت ماااان شااااأهنا  يف الاااادويل الربملاااااين االحتاااااد "دور

 ". فنزويال يف الوطنية الدستوري وجتاهل اجلمعية أن تؤدي إىل اهنيار الن ام
 

 االحتاااااد دور: ميامنااااار يف الروهينغااااا أقليااااة ضااااد والتمييااااز العنااااف، االضااااطهاد، "إهناااااء اململكة املغربية
 ".الدويل الربملاين

 
 يف اإلنساانية واألزماة الروهينغاا علاى العنيفاة اهلجماات الرامياة إىل إهنااء اجلهود تعزيز" إندونيسيا مجهورية

 " ميامنار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**** 
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 اجتماعات اللجان الدائمة: - خامساً 

 
 .الدويل الربملاين الحتادالعامة ل للجمعية 137 الدورة خالل األربع الدائمة اللجان مجيع ستجتمع
 مشاركة" املعنون البند بشأن قرارا   وتتخذ اإلنسان، وحقوق بالدميقراطية املعنية الدائمة اللجنة وستناقش

 ".الدميقراطية حول العاملي لإلعالن العشرين السنوية الذكرى: تنوعنا
  مكات  من توصيات أسا  على نقاش وحلقات استماع جلسات األخرى الثالث الدائمة اللجان وستعقد

 .الدائمة اللجان أعمال جداول مشاريع مت إرفاق و . منها كل
جي  إدراج  أعضاء مكات  اللجنة الدائمة وغريهم من شاغلي املناص  يف االحتاد   نود تذكري األعضاء بأن

 .العامة إىل اجلمعية ،الربملاين الدويل يف الوفود الوطنية
 

I)  الدولينيمن ألجلنة السلم وا -اللجنة الدائمة األوىل: 
 

 املشاركة: (1
 
يف كل جلنة دائمة بعضو أصيل  االحتاديتم متثيل أعضاء  ،س  اللوائ  اخلاصة باللجان الدائمةحب

اليت للعضو األصيل، وليس ل  حق التصويت إال يف حالة  هانفسوللعضو البديل حقوق الكالم  وعضو بديل.
 العضو األصيل.غياب 

 
 اجللسات: (2
 

 ،2017 أكتوبر/  تشرين األول 17 الثالثاءيوم  ،للجنة السلم واألمن الدوليني اجللسة األوىلتنعقد 
 ،13:00وحىت الساعة  ،9:00من الساعة  

/  تشرين األول 18 األربعاء، فستنعقد يوم للجنة السلم واألمن الدوليني  اجللسة الثانيةأما 
 .12:30وحىت الساعة  ،10:30من الساعة   ، ،2017أكتوب
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 أكتوبر/  تشرين األول 17 الثالثاءيوم  نيياللجنة الدائمة للسلم واألمن الدول وستنعقد جلسة مكتب
 .16:00وحىت الساعة  14:30من الساعة  ،2017

 
 

 :األعمالمشروع جدول  (3
 يتضمن جدول أعماهلا البنود اآلتية:

 إقرار جدول األعمال .1
 

لالحتــاد  136املوافقــة علــى احملضــر املــوجز لــدورة اللجنــة الــيت ُعقــدت خــالل اجلمعيــة العامــة الـــــ  .2
 (2017الربملاين الدويل يف دكا )نيسان / أبريل 

 

 انتخاب املكتب .3
ساااااااتمأل اللجناااااااة الشاااااااواغر القائماااااااة يف املكتااااااا ، اساااااااتنادا  إىل املقرتحاااااااات املقدماااااااة مااااااان اجملموعاااااااات 

 اجليوسياسية.
 

دور الربملــان يف رصــد عمـــل القــوات املســلحة الوطنيــة املشــاركة يف عمليـــات حلقــة نقــاش حــول  .4
 حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة

 

سااتتي  حلقاااة النقاااش للجناااة فرصاااة لتبااادل اآلراء بشاااأن التحااديات الااايت تواجااا  تنفيااذ الرصاااد الربملااااين  
يف عملياااات حفااا  الساااالم التابعاااة لألمااام  واإلشاااراف علاااى أعماااال القاااوات املسااالحة الوطنياااة املشااااركة

املتحدة. وهتادف هاذه اإلجاراءات إىل إنفااذ الشارعية الدميقراطياة للتادخالت اإلنساانية وبعثاات حفا  
 السالم.

 

التطــر ق إىل مســألة التجربــة النوويــة يعرضــها الســيد ل. زيربــو، املــدير التنفيــذي ملنظمــة معاهــدة  .5
 احلظر الشامل للتجارب النووية.

 (2015حلقة نقاش حول تنفيذ قرار سابق بشأن احلرب اإللكرتونية )هانوي،  .6
 

احلاارب اإللكرتونيااة: هتديااد خطااري للساالم ، قاارارا  بعنااوان 2015اعتمااد االحتاااد الربملاااين الاادويل يف عااام 
. وبعد عامني، سُتجري اللجنة مناقشة بشأن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل أعضااء االحتااد واألمن العامليني

الربملاااااين الاااادويل. وستتضاااامن املناقشااااة أيضااااا  إحاطااااة عاااان كيفيااااة اال ااااراط مبزيااااد ماااان النشاااااط يف منااااع 
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الصااااااراعات يف الفضاااااااء اإللكاااااارتوين وضاااااامان اسااااااتخدام الفضاااااااء اإللكاااااارتوين "لألغااااااراض الساااااالمية" 
 مجيع البلدان". و"ملصلحة

 

 استدامة السلم كوسيلة لتحقيق التنمية املستدامةجلسة استماع إىل اخلرباء حول  .7
 

يعاازز   2030بشااأن اسااتدامة السااالم وخطااة التنميااة املسااتدامة لعااام  2016إن القاارار التااارخيي لعااام 
جمتمعااات ساالمية كاال منهمااا اآلخاار كااوجهني لعملااة واحاادة. والواقااع أن التنميااة املسااتدامة تااؤدي إىل 

وشاااملة للجميااع  ويضااامن الساالم املسااتدام، بااادوره، بيئااة ميكاان فيهاااا للنااا  ماان مجياااع مناااحي احليااااة 
واملصاااحل املتضاااربة أن يعملااوا معااا  ماان أجاال تنميااة بلااداهنم. وأعرباات اللجنااة عاان رغبتهااا يف إدراج هااذا 

 138نعقاااد اجلمعيااة العامااة الااااا املوضااوع يف جاادول أعماهلااا بغيااة اعتماااد قاارار بشااأن املوضااوع مبناساابة ا
لالحتاااد الربملاااين الاادويل. وحتضااريا  لااذلك، سااتعقد اللجنااة جلسااة اسااتماع إىل اخلاارباء لتبااادل اآلراء مااع 
األعضاء حول كيفية تطور كاال املفهاومني حياث تكمان التحاديات والفارص. وساتجري أيضاا  مناقشاة 

ن تتاااوخى اختاذهاااا مااان حياااث التشاااريعات ووضاااع بشاااأن التااادابري واإلجاااراءات الااايت ميكااان للربملاناااات أ
السياسااات والتقياايم والرقابااة. وسيسااتند املقاارران املشاااركان إىل جلسااة االسااتماع واملناقشااة الالحقااة يف 

 إعداد املشروع األول للقرار.
 

 .ما يستجد من أعمال .8
 

II)  جلنة الت نمية املستدامة والتمويل والتجارة-اللجنة الدائمة الثانية : 
 

 املشاركة: (1
يف كل جلنة دائمة بعضو أصيل  االحتاديتم متثيل أعضاء  ،س  اللوائ  اخلاصة باللجان الدائمةحب

اليت للعضو األصيل، وليس ل  حق التصويت إال يف  هانفسوللعضو البديل حقوق الكالم  وعضو بديل.
 حالة غياب العضو األصيل.

 
 اجللسات: (2

من  2017 تشرين األول/ أكتوبر 11 األربعاءيوم  املاليةللشؤون  الفرعية اللجنة جلسةتنعقد 
 . 18:00وحىت الساعة  ،15:00، ومن الساعة 13:00وحىت الساعة  ،11:00الساعة  
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 16 اإلثننييوم  ،للتنمية املستدامة والتمويل والتجارة املالية  جلسة مكتب اللجنة الدائمةوتنعقد 
 .10:30وحىت الساعة  ،9:00من الساعة   ،2017 أكتوبر/  تشرين األول
 16 اإلثننييوم ، فستنعقد املستدامة والتمويل والتجارة للتنمية  األوىل للجنة الدائمةاجللسة  أما
 .18:30وحىت الساعة  ،14:30من الساعة   ،2017/  تشرين األول

 17 الثالثاءستنعقد يوم  ،للتنمية املستدامة والتمويل والتجارة  للجنة الدائمة الثانيةاجللسة  و 
 .18:30وحىت الساعة  ،16:30من الساعة  ، 2017/  تشرين األول

 
 مشروع جدول األعمال: (3

 يتضمن جدول أعمال اللجنة البنود اآلتية:
 

 األعمال جدول إقرار .1
 

 الربملــاين لالحتــاد 136اجلمعيــة العامــة ال خــالل عقــدت الــيت اللجنــة لــدورة املــوجز احملضــر علــى املوافقــة .2
 (2017 أبريل/  نيسان) دكا يف الدويل

 
 انتخاب املكتب .3

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

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

 وبرملاااان الااادويل الربملااااين االحتااااد تن يمااا  يف يشاااارك ناااوفمرب،/  الثااااين تشااارين 12 يف، برملااااين اجتمااااع سااايعقد
 لعوسااتطّ . بااون يف األطااراف ملااؤمتر والعشاارين الثالثااة الاادورة انعقاااد مبناساابة ملاااين )البوندسااتاغ(والربملااان األ فيجااي
 .ختامية وثيقة مشروع بشأن اآلراء أيضا اللجنة أعضاء وسيتبادل. لالجتماع العملية الرتتيبات على اللجنة

 
ـــة أهـــداف تنفيـــذ يف اخلـــاص القطـــاع إشـــراك حـــول مناقشـــة .5  الطاقـــة جمـــال يف ســـيما ال املســـتدامة، التنمي

 املتجددة

 يف 138العاماااة الااااا  اجلمعياااة يف اعتمااااده املتوقاااع مااان الاااذي اللجناااة قااارار موضاااوع حاااول املناقشاااة هاااذه ساااتن م
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 تنفياااذ يف اخلااااص القطااااع إلشاااراك الفعالاااة السااابل بشاااأن اآلراء لتباااادل فرصاااة للجناااة املناقشاااة وساااتتي . جنياااف
 ،مرناة ،موثوقاة ،مستدامة كطريقة  املتجددة الطاقة على خاص بشكل الرتكيز وسيتم. املستدامة التنمية أهداف
 للمقااررين أيضااا   املناقشااة وسااتوفر. املناااخ تغااري ومكافحااة الطاقااة علااى اجلميااع حصااول لضاامان معقولااة وبأسااعار
 الربملااااين االحتااااداألعضااااء يف  ربملانااااتهاااذه املساااألة مااان قبااال ال معاجلاااة كيفياااة  حاااول أولياااة معلوماااات املشااااركني

 .الدويل
 
 

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

 ماان أنا  غااري. العاماة منطقيااة للصاحة وسياساات تشااريعات هنااك يكاون أن الصااع  مان العلميااة، املعرفاة بادون
 بتباااادل تتعلاااق تقنياااة مشاااكلة جمااارد معاااززة باألدلاااة لااايس صاااحية سياساااة وضاااع أن متزاياااد حناااو علاااى بااا  ماملسااالّ 

 للربملاناات مان خالهلاا ميكان الايت السابل الفرياق وسايناقش. سياسايا   حتديا   أيضا يشكل بل ترمجتها، أو املعارف
 بنتاااائج مسرتشااادة وباساااتمرار وتنفياااذها، الصاااحية والسياساااات القاااوانني تكاااون أن وضااامان الفجاااوة هاااذه ساااد

 .قوية علمية
 يستجد من أعمال. ما .7

 
III)  جلنة الدميقراطية وحقوق اإلنسان: -اللجنة الدائمة الثالثة 

 
 املشاركة: (1
يف كل جلنة دائمة بعضو أصيل  االحتاديتم متثيل أعضاء  ،س  اللوائ  اخلاصة باللجان الدائمةحب

اليت للعضو األصيل، وليس ل  حق التصويت إال يف  هانفسوللعضو البديل حقوق الكالم  وعضو بديل.
 حالة غياب العضو األصيل.

 
 اجللسات: (2

 أكتوبر/  تشرين األول 15 األحديوم  ،للجنة الدميقراطية وحقوق اإلنسان اجللسة األوىلتنعقد 
 .18:30وحىت الساعة  14:30، ومن الساعة 13:00وحىت الساعة  ،9:30من الساعة   ،2017
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من الساعة   ،2017 أكتوبر/  تشرين األول 16 اإلثننييوم  ، فستنعقد اجللسة الثانيةأما 
 .13:00وحىت الساعة  ،9:30

من الساعة   ،2017 أكتوبر/  تشرين األول 17 الثالثاء، فستنعقد  يوم الثالثةاجللسة أما 
 .16:00وحىت الساعة  ،14:30

/  تشرين األول 16 اإلثننييوم  اإلنسانالدائمة للدميقراطية وحقوق  جلسة مكتب اللجنةوتنعقد 
 .16:30وحىت الساعة  14:30من الساعة   2017 أكتوبر

 
 مشروع جدول األعمال: (3

 ستناقش اللجنة يف اجتماعاهتا جدول أعمال يتضّمن البنود اآلتية:
 

 .األعمال جدول إقرار .1
 الربملــاين لالحتــاد 136 الـــــاجلمعيــة العامــة  خــالل عقــدت الــيت اللجنــة لــدورة املــوجز احملضــر علــى املوافقــة .2

 .(2017 أبريل/  نيسان) دكا يف الدويل
 انتخاب املكتب. .3

 .سياسيةيو اجل اجملموعات من مقرتحات إىل استنادا   املكت ، يف القائمة الشواغر اللجنة ستمأل
 .الدميقراطية بشأن العاملي لإلعالن العشرين السنوية الذكرى: تنوعنا مشاركة 4.

 

 .املشاركني املقررين جان  من التفسريية واملذكرة القرار مشروع عرض (أ)
 .القرار مشروع حول مناقشة (ب)

 .العامة اجللسة يف القرار مشروع واعتماد صياغة (ج)
 .الدويل الربملاين لالحتاد 137 الااا للجمعية العامة مقرر تعيني (د)

 
 .املقبلة العامة للجمعيات التحضريية األعمال .5

 .اللجنة هستعدّ  الذي التايل القرار موضوع (أ)
 .الدويل الربملاين لالحتاد 138 العامة الااا اجلمعية يف اللجنة أعمال جدول (ب)
  
 .مايستجد من أعمال .6
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IV)  مم املتحدة:اخلاصة بشؤون األاللجنة  –الرابعة  اللجنة الدائمة 
 

 (املشاركة: 1
يف كل جلنة دائمة بعضو أصيل  االحتاديتم متثيل أعضاء  ،س  اللوائ  اخلاصة باللجان الدائمةحب

اليت للعضو األصيل، وليس ل  حق التصويت إال يف  هانفسوللعضو البديل حقوق الكالم  وعضو بديل.
 األصيل.حالة غياب العضو 

 (اجللسات: 2
 أكتوبر/  تشرين األول 15 األحدلشؤون األمم املتحدة يوم  جلسة مكتب اللجنة الدائمةتنعقد 

 .11:30وحىت الساعة  ،10:00من الساعة   ،2017
 أكتوبر/  تشرين األول 15 األحديوم  ،للجنة اخلاصة بشؤون األمم املتحدةا جلسةتنعقد 

 .18:30وحىت الساعة  ،14:30من الساعة   ،2017
 
 مشروع جدول األعمال: (3

 يتضمن جدول أعمال اللجنة البنود اآلتية:
 إقرار جدول األعمال .1

 

لالحتــاد  136الـــ املوافقــة علــى احملضــر املــوجز لــدورة اللجنــة الــيت عقــدت خــالل اجلمعيــة العامــة .2
 (2017الربملاين الدويل يف دكا )نيسان / أبريل 

 

3. 
 
 

 عاماً يف عملية صنع القرار 20 -نقاش: البعد الربملاين لألمم املتحدة حلقة 
 

مباااا أن التجاااارة والتمويااال واالقتصاااادات الوطنياااة ككااال أصااابحت أكثااار عاملياااة مااان أي وقااات مضاااى، 
وحياااث أن قضاااايا مااان قبيااال تغاااري املنااااخ والفقااار تؤكاااد أمهياااة التعااااون الااادويل، فإنااا  يتعاااني علاااى ن اااام 

تااديره األماام املتحاادة واملن مااات ذات الصاالة )من مااة التجااارة العامليااة ، والبنااك  احلوكمااة الاادويل الااذي
 الدويل وما إىل ذلك( أن يتكيف، وأن يلتمس السبل ليصب  أكثر انفتاحا  وخضوعا  للمساءلة.

 

 وقااد قاااد االحتاااد الربملاااين الاادويل، بوصااف  املن مااة العامليااة للربملانااات الوطنيااة، الطريااق إىل جعاال ممثلااي
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الشااااعوب أقاااارب إىل عمليااااات صاااانع القاااارار يف األماااام املتحاااادة. والفكاااارة الكامنااااة وراء ذلااااك هااااي أن 
إشااراك الربملانااات يف احملادثااات العامليااة  إنالشااؤون الدوليااة مل تعااد جماااال  حصااريا  للساالطة التنفيذيااة: إذ 

ويف عملية صنع القرار يف األمم املتحدة سيساعد على تعزيز املشاركة الدميقراطية على الصاعيد العااملي 
ماع تيساري تنفياذ االلتزامااات الدولياة داخال البلاادان. وعلاى مادى الساانوات العشارين املاضاية، فااإن دور 

الدوليااة، ماان خااالل ماالء مااا يساامى بااااااااا "الفجااوة الدميقراطيااة"، لقااي الربملانااات الوطنيااة يف العالقااات 
اعرتافا  قويا  يف األمم املتحدة. وستستعرض هذه الادورة التقادم احملارز والتحاديات الراهناة يف بنااء البعاد 

التفاعاال بااني الربملاااين لألماام املتحاادة يف الفاارتة الاايت تساابق صاادور قاارار جديااد للجمعيااة العامااة بشااأن: 
. املعلوماات األساساية 2018يف ربياع عاام  ألمم املتحدة، الربملانات الوطنية، واالحتاد الربملاين الدويلا

 e/un.htm-http://www.ipu.org/strctمتاحة على املوقع اإللكرتوين 
 

املتحـــدة يف احلوكمـــة الدوليـــة: مـــا هـــو الطريـــق للمضـــي حلقـــة نقـــاش: دور اجلمعيـــة العامـــة لألمـــم  .4
 قدمًا؟

 

إن اجلمعياااة العاماااة، بوصااافها اهليئاااة الرئيساااية للمناقشاااة وتقريااار السياساااات يف األمااام املتحااادة، تقاااع يف 
صميم ن ام احلوكمة العاملي. وقد عرّفت على أهنا "برملان األمم" الذي يشاارك فيا  كال بلاد علاى قادم 

كثريا  ما ين ر إىل اجلمعية العامة علاى أهناا أقال أمهياة يف إدارة الشاؤون العاملياة مان   املساواة. ومع ذلك،
جملس األمن أو اهليئات األخارى األقال متثايال  مثال جمموعاة العشارين. وستساتعرض حلقاة النقااش هاذه 

ن ر، اإلصااالحات األخاارية لتعزيااز ساالطة اجلمعيااة العامااة مبااا يتفااق مااع رؤيااة ميثاااق األماام املتحاادة. وساات
ضاامن أمااور أخاارى، يف طرائااق عماال اجلمعيااة العامااة، ودور رئاايس اجلمعيااة العامااة، فضااال  عاان القيمااة 
القانونيااة لقاارارات ومقاااررات اجلمعيااة العاماااة. وميكاان االطااالع علاااى املعلومااات األساساااية علااى املوقاااع 

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

 

 ما يستجد من أعمال .5
  
  
  

 
 

http://www.ipu.org/strct-e/un.htm
http://www.un.org/en/ga/revitalization/index.shtml
http://www.un.org/en/ga/revitalization/index.shtml
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 اهليئات واللجان األخرى:األجهزة اجتماعات  -دساً سا
 

احلاااكم لدراسااتها  اجمللااسإىل  تقااارير عاان اجتماعاهتااا ،اهليئااات واللجاااناألجهاازة سااوف تقاادم مجيااع هااذه 
 وإقرارها.
 
 :اللجنة التنفيذية – 1

 اجللسات:  تنعقد على النحو التايل:
 ،10:00من الساعة   ،2017 أكتوبر /  تشرين األول 12 اخلميسيوم  اجللسة األوىل

 .18:00وحىت الساعة  ،15:00ومن الساعة  ،13:00وحىت الساعة 
وحىت  ،10:00من الساعة   ،2017 أكتوبر تشرين األول /  13 اجلمعةيوم  الثانيةاجللسة 

 .18:00وحىت الساعة  ،15:00ومن الساعة  ،13:00الساعة 
وحىت  ،10:30من الساعة   ،2017 أكتوبر تشرين األول /  17 الثالثاءيوم  الثالثةاجللسة 

 .13:00الساعة 
 
 

 منتدى النساء الربملانيات: – 2
 قصار يف 137ااااااا الالعاماة  اجلمعياة انعقااد مبناسابة الربملانيااتالنسااء  ملنتادى والعشارون السادساة الادورة ستعقد

/  األول تشاارين 14 الساابت، يااوم املنتاادى وساايجتمع. يف روساايا االحتاديااة بطرسااربغ تسااان يف تافريتشسااكي
بعاد  14:30 السااعة ومان. بعد ال هار 13:00 الساعةصباحا  حىت  10:30 الساعة من ،2017 أكتوبر
 . بعد ال هر 17:30 الساعة حىت ال هر

 تتعلاق خالتاماديقدم وس ،137 ااااااالالعامة  اجلمعية أعمال يف مسامهت  األوىل، جلست  يف املنتدى، وسيناقش
 العشاااارين الساااانوية الااااذكرى: مشاااااركة تنوعنااااا. اجلمعيااااة أعمااااال جاااادول ماااان 4 البنااااد بالشااااؤون اجلندريااااة حااااول

 اخلامسااة بالااذكرى االحتفااال بشااأن مناقشااة سااتجري الثانيااة، اجللسااة ويف. الدميقراطيااة بشااأن العاااملي لإلعااالن
 .الدويل الربملاين االحتاد رئيس ملنص  املرشحني إىل واالستماع للنوع اجلندري املراعية للربملانات العمل خلطة

 الساااعة ماان 2017 أكتااوبر/  األول تشاارين 17 الثالثاااء، يااوم املساااواة بشااأن مناقشااة أيضااا   املنتاادى وساايعقد
 قصااااااار ،(األرضاااااااي الطاااااااابق) دومساااااااكي قاعاااااااة يف. بعاااااااد ال هااااااار 13:00 السااااااااعة صاااااااباحا  حاااااااىت 11:00
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 الصاااحل أجاال ماان الرقابااة ممارسااة: الطاارق املثلااى لالنفاااق املااايل" موضااوع علااى املناقشااة وساارتكز. تافريتشسااكي
 .السواء على والرجال النساء من الوفود، أعضاء جلميع مفتوحة وستكون ،"العام

 

 املشاركة: (1
تشارك يف أعمال النساء الربملانيات النساء  ،باجتماع النساء الربملانياتس  اللوائ  اخلاصة حب

يف االجتماعات الدورية اليت  ،ممن مت اختيارهن يف تشكيل الوفود املشاركة ،كافة  أعضاء الربملانات الوطنية
 الربملاين الدويل. االحتاديعقدها 

 اجللسات: ( 2
 النساء الربملانيات: منتدىاجتماع  –أ 

من الساعة   ،2017 أكتوبر/  تشرين األول 14 السبتيوم النساء الربملانيات  منتدى جلسةتنعقد 
 .17:00وحىت الساعة  ،14:30من الساعة  و  ،13:00وحىت الساعة  ،10:30

 الربملانيات: مكتب النساءاجتماع  –ب 
 ،2017 أكتوبر/  تشرين األول 14 السبتيوم الربملانيات  األوىل ملكتب النساء اجللسة تنعقد
 .10:00وحىت الساعة  ،9:00من الساعة  
من الساعة   ،2017 أكتوبر/  تشرين األول 18 األربعاءيوم فستنعقد  ،اجللسة الثانيةأما 

 .10:00وحىت الساعة  ،08:00
 مشروع جدول األعمال: (3

 يناقش اإلجتماع جدول أعمال يتضمن البنود اآلتية:
 

I . وترتيب إلقاء الكلمات االجتماعات جدول 
 قصااار ،(األرضاااي الطاااابق) دومساااكي قاعاااة يف الربملانياااات النسااااء ملنتااادى والعشااارين السادساااة الااادورة ساااتعقد 

 ماان ،2017 أكتاوبر/  األول تشاارين 14 السابت، يااوم ،ياةاالحتادروساايا  بطرساربغ، تسااان يف تافريتشساكي
 السااااعةبعاااد ال هااار حاااىت  2:30 السااااعة ومااان بعاااد ال هااار 1:00 السااااعة صاااباحا  حاااىت 10:30 السااااعة
 .بعد ال هر 5:30
 هنااااك تكاااون ولاان. دقاااائق ثاااالث التحاادث مااادة تتجااااوز الو . ونشااط تلقاااائي نقااااش إثااارة إىل الااادورة وهتاادف
 اساااتكمال خاااالل مااان الكلماااة طلااا  مااان املشااااركون سااايتمكن العاماااة، اجللساااة ويف. للمتكلماااني رمسياااة قائماااة

 .املكات  على توجد اليت االستمارة
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II . التفصيلي األويل األعمال جدول 

 

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

 

 األعمال جدول إقرار .2
 

 اجلندرية األنشطة  .3
 

 .الربملانياتالنساء  مكت  تقرير (أ) 
 

 2017 أبريااال/  نيساااان 1 يف دكااا يف املعقاااودة دوراتاا  يف املكتااا  ماااداوالت علااى املشااااركون ساايطلع  
 .2017 أكتوبر/  األول تشرين 14 يف بطرسربغ تسان ويف

 

 اجلندرية. الشراكة فريق تقرير (ب) 
 

 .وتوصيات  الفريق أعمالعلى  املشاركون سيطلع  
 

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

 ذلااك يف مبااا ،اجلندريااة املساااواة بشااأن الاادويل الربملاااين لالحتاااد األخااري النشاااط علااى املشاااركون ساايطلع  
 الربملانااات ة لرئيساااتالعاملياا القمااة مااؤمتر يفرئيسااات الربملانااات  اعتمدتاا  الااذي أبااوظيب إعااالن متابعااة

 .املتحدة العربية اإلمارات يف 2016 ديسمرب/  األول كانون  يف
 

 .الدميقراطية إلعالن العشرين بالذكرى االحتفال (د) 
 

 .صباحاً  11:00 الساعة املناقشة وستختتم
 

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

 :137 الااااا اجلمعية أعمال جدول يف التايل البند مناقشة إىل املشاركون سيدعى 
 املعنيااااة الدائماااة اللجناااة) الدميقراطياااة بشاااأن العااااملي لإلعاااالن العشااارين السااانوية الاااذكرى: تنوعناااا مشااااركة  – 

 (اإلنسان وحقوق بالدميقراطية
 :التالية الفرعية املواضيع ملناقشة جمموعتني إىل املشاركون وسينقسم
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 التحااديات ؟اجلندريااة واملساااواة الدميقراطيااة خدمااة يف التكنولوجيااا تكااون أن ميكاان كيااف  :1 اجملموعــة  
 .والفرص

 جيلبهااااا أن ميكاااان الاااايت باملنااااافع السااااكان مجيااااع متتااااع ضاااامان كيفيااااة  مناقشااااة إىل املشاااااركون وساااايدعى
 املمارساات أيضاا  سايتبادل املشااركون و . والبيئياة ،الثقافياة ،االجتماعية ،االقتصادية احلياة إىل اإلنرتنت
 بوسااائل وسيناقشااون. والنفسااية اجلساادية السااالمة يف واحلااق التعبااري حريااة حلمايااة وضااعت الاايت اجلياادة
 وكاذلك ،والفتياات النسااء تساتهدف الايت اإلنرتنات علاى اإللكارتوين والعناف املضاايقات وقف خاصة
 أيضاا   املشااركون سايدعىكما .  اإلنرتنت شبكة خالل من املرتكبة باألشخاص جتاراإل مكافحة تدابري

 والفتياااااات للنسااااااء العاماااااة املشااااااركة وزياااااادة تعزياااااز إىل الرامياااااة واالسااااارتاتيجيات الوساااااائل حتدياااااد إىل
 .اإلنرتنت على املتاحة واألدوات الوسائل باستخدام

 

 واجملتماع األسارة: مالسالّ  مراحال مجياع يف اجلندرياة واملسااواة الدميقراطية أجل من التثقيف :2 جملموعةا  
 .والدولة

 إىل جياال ماان الدميقراطيااة واملبااادئ القاايم تعزيااز هبااا ميكاان الاايت الكيفيااة مناقشااة إىل املشاااركون ساايدعى
 اجليادة اخلاربات يتباادلون وسوف. اجلندرية املساواة وممارسات قيم على خاص بوج  الرتكيز مع جيل،

 املباااادئ لرتساايخ طرقاااا   أيضااا   وسااايحددون. املدرسااية املنااااهج يف بالدميقراطيااة املتعلقاااة التعلاايم باارامج يف
 تعزياز كيفياة  اخلصاوص وجا  علاىسيناقشاون و . األسارية الرتبياة يف اجلندرياة واملساواة الدميقراطية والقيم

 .الفتيات تعلم جتربة يف والتمكني املشاركة
 

 علااااى وساااايوافقون. جمموعااااة لكاااال ومقااااررا   رئيسااااا   املنتاااادى ساااايعني ،ماااان مكتاااا  املنتاااادى توصااااية علااااى وبناااااء 
 .ال هر بعد جلسة يف الربملانيات النساء منتدى إىل املقررون سيقدمها اليت التوصيات

 

 بعد ال هر. 1:30 الساعةصباحا  حىت  11:30 الساعة من جمموعة كل  وستجتمع 
 

 بعد الظهر. 2:00 الساعة يف أعماله املنتدى وسيستأنف 
 

 اجلندرية لالعتبارات املراعية للربملانات العمل خلطة اخلامسة الذكرى مبناسبة نقاش حلقة .5
 يف واملااارأة الرجااال مااان كااال  ومصااااحل الحتياجاااات يساااتجي  برملاااان هاااو اجلندرياااة لالعتباااارات املراعاااي الربملاااان
 .ينفذها فعليا  و  اجلندرية املساواة جيسد برملان وهو. وعمل  أساليب ، ،عمليات  هياكل ،

 

  الااادورة يف اجلندرياااة لالعتباااارات املراعياااة للربملاناااات العمااال خطاااة الااادويل الربملااااين االحتااااد أعضااااء اعتمااادقاااد و 
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 أكثار مؤسساات تصاب  لكاي إجاراءات اختاذ يف الربملانات لدعم وكأداة. 2012 عام يف كيبيك  يف 127الاا 
 مااع البلاادان مجيااع يف شااائعةال للحاااالت ملموسااة حلااول إجياااد العماال خطااة اقرتحاات ،للنااوع اجلناادري مراعاااة
 .الفردية للحاالت تستجي  اليت اخليارات من واسعة جمموعة تقدمي

 

 متثياال يف املساااواة لتعزيااز تاادابري برملانااات كثاارية اعتماادت العماال، خطااة اعتماااد ماان ساانوات مخااسمضااي  بعاادو 
 القادرات لتعزياز أو املاوظفني،و  عضااءأطفاال األ حضانة مراكز وفت  الربملانية، اللجان عضوية يف واملرأة الرجل
 .أفضل بشكل اجلندرية املساواة قضايا معاجلة على

 

 عمل الربملانات خبصوص املساواة اجلندرية
 

 الايت والتحاديات احملارز التقادم مان املساتفادة والادرو  املعلوماات تباادل إىل النقاش حلقة يف املشاركونيدعى 
 ها.حتقيق على وقدرهتم اجلندرية املساواة تعزيز أجل من برملاناهتم تواجهها

 

 .بعد ال هر 4:00 الساعة حبلول الفريق مناقشة وستختتم
 

 الدويل الربملاين االحتاد رئيس ملنصب املرشحني إىل االستماع .6
 جلسااااة وسااااتبدأ. الاااادويل الربملاااااين االحتاااااد رئاااايس ملنصاااا  املرشااااحني إىل االسااااتماع فرصااااة للمشاااااركني سااااتتاح

 .بعد ال هر 4:00 الساعة يف االستماع
 

 املناقشة فريق مقرري تقارير .7
 

 النسااااء مكتااا  رئااايس ماااع يتشااااور أن ذلاااك بعاااد املنتااادى وسااايطل . تقااااريرهم املناقشاااة فرياااق مقاااررو سااايقدم 
 مناقشاااة خاااالل ساااتقدم الااايت التعاااديالت يعاااد وأن ،للمنتااادى والعشااارين السادساااة الااادورة ورئااايس الربملانياااات

 مان أكتاوبر / تشارين األول 15 األحد يوم عقدها املقرر) اإلنسان وحقوق بالدميقراطية املعنية الدائمة اللجنة
بعاااد ال هااار حاااىت  السااااعة  2:30 السااااعة ومااانبعاااد ال هااار  1:00حاااىت السااااعة  صاااباحا   9:30 السااااعة
 (.بعد ال هر 6:30

 

8. 
 

 الربملانيات ملنتدى والعشرين السابعة الدورة انعقاد وتاريخ مكان
 

 : موضوع حول املساواة بشأن مناقشة الربملانياتالنساء  منتدى سيقيم
 ".العام الصاحل أجل من الرقابة ممارسة: املثلى لإلنفاق املايل الطرق"
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 الساعة صباحا  حىت 11:00 الساعة من 2017 أكتوبر/  األول تشرين 17 الثالثاء يوم يف نقاش جريوسي 
 أعضاء جلميع ةمفتوحي وه. سكيتشتافري قصر ،(الطابق األرضي) ،قاعة دومسكي ،بعد ال هر 1:00
.السواء على وإناثا   ذكورا   الوفود،  
 
 

 جتماع منتدى الربملانيني الشباب:ا – 3 
 .املركز الربملاين يف سانت بطرسربغ الربملانيني الشباب، يف منتدىينعقد 

 املشاركة: (1
وميكان ألعضااء  مبن هم دون سن اخلامساة واألربعاني. ،مت حتديد سن الربملانيني الشباب من الربملانيني

 ،املشااااااركة يف املاااااؤمتر كأعضااااااء ،عاماااااا   45مااااان هااااام دون  ساااااانت بطرساااااربغالوفاااااود املشااااااركني يف اجتماعاااااات 
 سنة يشاركون كمراقبني. 45واألعضاء اآلخرون فوق 

 
 اجتماع منتدى الربملانيني الشباب: –أ 

من الساعة   ،2017 أكتوبر/  تشرين األول 15 األحدتنعقد جلسة منتدى الربملانيني الشباب يوم 
 .13:00وحىت الساعة  ،10:00

 
 اجتماع جملس إدارة منتدى الربملانيني الشباب: –ب 

 ،2017 أكتوبر/  تشرين األول 15 األحديوم الشباب تنعقد جلسة جمللس إدارة منتدى الربملانيني 
 .09:30وحىت الساعة  ،08:30من الساعة  
 
 (مشروع جدول األعمال: 3

 جدول أعمال يتضمن البنود اآلتية: يناقش اإلجتماع
 األعمال جدول إقرار .1
 املنتدى جملس يف واحد عضو انتخاب .2

 جمموعااة ماان رجاال قباال ماانشااغل   املقاارر وماان. الشااباب الربملااانيني منتاادى جملااس يف شاااغر واحااد مقعااد يوجااد
 .2019 مار /  آذار يف تنتهي لفرتة أوراسيا
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 الشباب مشاركة بشأن قطرية حتديثات .3
 حاااول املعلومااااتيتم تباااادل وسااا. البلااادان خمتلاااف يف الشاااباب مشااااركة يف األخااارية التطاااورات املنتااادى سااايناقش

 .التوصيات ميوتقد النتائجاستخالص و  والتحديات، النجاحات
 137العامة الــــ  اجلمعية أعمال يف املسامهة .4

 يف الشاباب من اور مانيبحاث و  الدميقراطية بشأن العاملي لإلعالن العشرين السنوية بالذكرى املنتدى فلتسيح
 لإلعاالن العشارين السانوية الاذكرى: تنوعناا مشااركة بشاأن 137الااا  اجلمعية العامة يف الن ر قيد القرار مشروع
 القاااارار مشااااروع اإلنسااااان وحقااااوق بالدميقراطيااااة املعنيااااة الدائمااااة اللجنااااة وسااااتناقش .الدميقراطيااااة بشااااأن العاااااملي
 كيفياة  يف أيضا   املنتدى وسين ر. اللجنة على لعرضها توصيات صياغة يف املنتدى أعضاء يرغ  وقد. وتعديل 
 موضاااوع بشاااأن سااايما ال ،137 العاماااة الاااااا للجمعياااة األخااارى والنتاااائج اإلجاااراءات يف الشاااباب من اااور إدراج

 .األعراق وبني األديان بني احلوار خالل من والسالم الثقافية التعددية وتعزيز العامة، املناقشة
 الدويل الربملاين االحتاد لرئاسة املرشحني إىل االستماع .5

 .الدويل الربملاين االحتاد لرئاسة املرشحني إىل االستماع فرصة املنتدى ألعضاء سيتاح
 

 !سوتشي مع التواصل .6
روساايا ) سوتشااي يف ساايعقد الااذي والطااالب للشااباب عشاار التاسااع العاااملي باملهرجااان علمااا   املنتاادى ساايحاط
 العدياد مان الشاباب املنتادى وسايجمع. 2017 أكتاوبر/  األول تشارين 22 إىل 14 مان الفارتة يف( االحتادية

 .سياسية، والاالقتصادية، الثقافية القضايا ملناقشة البلدان من
 

 (2018-2017) وأنشطته املنتدى عمل خطة ومناقشة حتديث .7
 واألنشااطة 2017 عااام يف جارت الاايت الشااباب ملشااركة دعمااا   الادويل الربملاااين االحتاااد أنشاطة املنتاادى سايناقش
 .2018 و 2017 لعامي املخططة

 أسئلة وأجوبة .8
 الااادويل الربملااااين لالحتااااد العااااملي الربملااااين التقريااار يف الاااواردة الرئيساااية والتوصااايات النتاااائج علاااى املنتااادى سااايطلع
 يف إطالقاا  املقاارر ،احلكومااة مساااءلة يف الربملااان ساالطة: الربملانيااة الرقابااة بشااأن اإلمنااائي املتحاادة األماام وبرنااامج

 من اور مان الربملااين اإلشاراف ومناقشاة األسائلة طارح مان املنتادى أعضااء وسايتمكن. 137 اجلمعية العاماة الااااا
  .الشباب
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 (2018 مارس/  آذار) 138للجمعية العامة الـــ  التحضريية األعمال .9
 بغياة الشاباب عان شاامل تقريار إلعاداد مقررين املنتدى سيعني عمل ، وأسالي  املنتدى قواعد من 6 باملادة عمال  

 للسااالم الدائمااة اللجنااة) املساتدامة التنميااة لتحقيااق كوسايلة  السااالم بتحقيااق املتعلقاة القاارارات مشاااريع يف اإلساهام
 املتجااددة الطاقااة بشااأن ساايما ال املسااتدامة، التنميااة أهااداف تنفيااذ يف اخلاااص القطاااع وإشااراك ( الاادوليني واألماان

العاماة  اجلمعياة أعماال جدول على القراران جدرَ وسيُ . (والتجارة والتمويل املستدامة بالتنمية املعنية الدائمة اللجنة)
 (.2018 مار /  آذار) 138الااا 
 

 .ما يستجد من أعمال 10
 

 . اجتماع اهليئات واللجان اخلاصة األخرى:4
 أيضا  اجتماعات اهليئات واللجان اخلاصة التالية: 137تنعقد يف إطار اجلمعية 

 : جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني  .1
 تنعقد على النحو التايل:  اجللسات:

وحىت  ،9:30من الساعة   ،2017 أكتوبر/  تشرين األول 13 اجلمعةيوم  اجللسة األوىل
 .18:00وحىت الساعة  ،14:30، ومن الساعة 13:00الساعة 

وحىت  14:30من الساعة   2017 أكتوبر/  تشرين األول 14 السبتيوم  اجللسة الثانية
 .18:00الساعة 

وحىت  ،14:30من الساعة   ، 2017 أكتوبر/  تشرين األول 15 األحديوم  اجللسة الثالثة
 .18:00الساعة 

وحىت  ،9:30من الساعة   ، 2017 أكتوبر/  تشرين األول 16 اإلثننييوم  اجللسة الرابعة 
 .13:00الساعة 

 ،14:30من الساعة   ، 2017 أكتوبر/  تشرين األول 17 الثالثاءيوم  اجللسة اخلامسة
 .18:00وحىت الساعة 
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 : الشرق األوسط شؤونجلنة .2 
 اجللسات:  تنعقد على النحو التايل:

 
وحىت  ،15:00من الساعة   ، 2017 تشرين األول/ أكتوبر 14 السبتيوم  اجللسة األوىل

 .18:00الساعة 
وحىت  ،11:00من الساعة   ، 2017 تشرين األول/ أكتوبر 16 اإلثننييوم  الثانيةاجللسة 

 .13:00الساعة 
 
 
 

 جلنة تعزيز احرتام القانون الدويل اإلنساين: .3
 (اجللسات:  تنعقد على النحو التايل:1

وحىت الساعة  ،17:00من الساعة   ، 2017  أكتوبر تشرين األول/ 16 اإلثننييوم  جلسة
18:30. 

 واملولود احلديث الوالدة والطفل:  األماللجنة االستشارية حول مرض فقدان املناعة وصحة  .4
 اجللسات:  تنعقد على النحو التايل:

 .14:30وحىت الساعة  ،13:00من الساعة    2017 أكتوبر/  تشرين األول 15 األحديوم 
 

 (:اجلندرية) الشراكة بني الرجال والنساءموعة جم .5
 اجللسات:  تنعقد على النحو التايل:

وحىت الساعة  ،9:00من الساعة   ، 2017 أكتوبر/  تشرين األول 13 اجلمعةيوم  اجللسة األوىل
10:00. 
وحىت الساعة  ،9:00من الساعة   ،2017 أكتوبر/  تشرين األول 17 الثالثاءيوم  الثانيةاجللسة 
10:00. 

 :قربص يف الوضعمسهلي جمموعة  .6
 اجللسات:  تنعقد على النحو التايل:

 .11:30وحىت الساعة  ،10:00من الساعة   ، 2017 أكتوبر/  تشرين األول 14 السبتيوم 
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 األخرى: االجتماعات. 5
 :اجتماع مع رؤساء اجملموعات اجليوسياسية -1
 

، من 2017تشرين األول / أكتوبر  14ينعقد اجتماع رؤساء اجملموعات اجليوسياسية يوم السبت 
) الطابق األرضي( يف قصر تافريتشسكي. 16يف القاعة رقم  13:00، وحىت الساعة 11:30الساعة 

وعات وسريأ  االجتماع سعادة رئيس االحتاد الربملاين الدويل، كما أن السيدات و السادة امناء اجملم
اجليوسياسية واللجان الدائمة مدعوون للمشاركة. وسوف يناقش االجتماع البنود الواردة يف مشروع جدول 

 األعمال اآلتية: 
 (EX/276/5-R.1)بعض الربملانات  وضع -1
-لالحتاد الربملاين الدويل  138الاا و  137الاا ملؤها خالل اجلمعيات  الشواغر املطلوب -2
(e/137/vacancies.pdf-http://www.ipu.org/conf) 
 
- متابعة قرارات ومقررات االحتاد الربملاين الدويل بشأناألعضاء قبل من  املقدمة تقاريرال -3
(r1.pdf-e/201/5(b)-//www.ipu.org/cnlhttp:) 
ومحلة االحتاد الربملاين الدويل من أجل  2017موجز عن التقرير الربملاين العاملي لعام  -4

 دميقراطيات أقوى
 .ما يستجد من أعمال -5
 

علما  أن سعادة السفري أندا فلي ، مدير الربملانات األعضاء والعالقات اخلارجية يف االحتاد 
 :التالية الرسالة الدويل أرسلت الربملاين

عضوية  حولإىل وثيقة اللجنة التنفيذية  على وجه اخلصوصانتباهكم  ألفتوامسحوا يل أن " 
يسرنا أن نطلعكم عليها. وكما نوقش يف اجتماعكم  اليت ربملاناتبعض ال ووضعاالحتاد الربملاين الدويل 

متزايد يف تعزيز احلوار السياسي بني  على حنواملشرتك السابق يف دكا، يشارك االحتاد الربملاين الدويل 
 بني الفصائل السياسية داخل البلدان. وميكن أن تلعب اجملموعات اجليوسياسية دوراً  أيضاً و البلدان، 

واحلصول  اإلنذار املبكر جمال اخلاصة بكل بلد واملساعدة يف األوضاعومناقشة  يف هذه العملية هاماً 

http://www.ipu.org/conf-e/137/vacancies.pdf
http://www.ipu.org/cnl-e/201/5(b)-r1.pdf)
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أن أطلعكم  على طلب رئيس االحتاد الربملاين الدويل، يسرين أيضاً  على املعلومات ذات الصلة. وبناءً 
 ."على جدول أعمال اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين الدويل يف دورهتا املقبلة

 
 

 للجنة التنفيذية 276الدورة 
 (2017 تشرين األول / أكتوبر 17 و 13 و 12 بطرسربغ، سانت)

 التفصيلي املعدل األعمال جدول
 

 .إقرار جدول األعمال .1
 

لالحتـــاد  136الـــيت عقـــدت خـــالل اجلمعيـــة العامـــة  275املوافقـــة علـــى احملضـــر املـــوجز للـــدورة  .2
 .(2017أبريل  /الربملاين الدويل يف دكا )نيسان

 

 .(CL/201/4(a)-R.1)الوثيقة تقرير األنشطة املقدم من الرئيس  .3
 

 احلاكم:مجلس لل 200لألمني العام عن أنشطة االحتاد الربملاين الدويل منذ الدورة  رحليتقرير م .4
 .تقرير شفوي من األمني العام (أ) 
 .(CL/201/5(b)-R.1عملية تقدمي التقارير السنوية من جان  األعضاء )الوثيقة  (ب) 
 .(CL/201/5(c)-R.1( اليوم الدويل للدميقراطية )الوثيقة c) (ج) 

 

-EX/276/5)الوثيقااة  املســائل املتعلقــة بعضــوية االحتــاد الربملــاين الــدويل وحالــة برملانــات معينــة .5
R.1): 

 :املراق وضع طلبات االنضمام إىل االحتاد الربملاين الدويل و  (أ) 
اللجنااة التنفيذيااة إىل الن اار يف طلاا  العضااوية املقاادم ماان اجلمعيااة الربملانيااة للتعاااون  وةدعااتم سات

وطلااااا   ،(EX/276/5(a)-P.1)( )الوثيقاااااة PABSECيف منطقاااااة البحااااار األساااااود )
 (.EX/276/5(a)-P.2االنضمام املقدم من برملان فانواتو )الوثيقة 

 
 :(EX/276/5(b)-P.1حتقيق العضوية العاملية )الوثيقة  (ب) 

سااتدر  اللجنااة احلاااالت الاايت ينبغااي فيهااا االحتفاااة بالعضااوية بغيااة مواصاالة املشاااركة وحتقيااق 
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 العضوية العاملية.
 :حالة برملانات معينة (ج) 

سااتن ر اللجنااة يف حالااة أي برملااان مت حلاا  علااى حنااو غااري دسااتوري منااذ الاادورة األخاارية، وأي 
ت قانونية بسب  عدم دفاع االشارتاكات. وستساتمع إىل عضو يكون مسؤوال  عن فرض عقوبا
الااايت كاااان هلاااا تاااأثري علاااى  ،والتطاااورات السياساااية العاماااة ،تقريااار عااان حالاااة اجلمعياااات االنتقالياااة

 الربملانات يف مجيع أحناء العامل.
 

 :املسائل املالية .6
 التنفيذية حول ما يلي:سيقدم األمني العام واللجنة الفرعية املالية تقريرا  إىل اللجنة 

 

 :(EX/276/6(a)-R.1الوضع املايل لالحتاد الربملاين الدويل )الوثيقة  (أ) 
 ستدر  اللجنة التنفيذية وثيقة عن الوضع املايل للمن مة.

 
 :(EX/276/6(b)-P.1)الوثيقة  2018مشروع الربنامج واملوازنة لعام  (ب) 

، وحتديااد مقاارر 2018واعتماااد برنااامج وموازنااة عااام ساايتم دعااوة اللجنااة التنفيذيااة إىل دراسااة 
 لعرضها على اجمللس احلاكم.

 :(EX/276/6(c)-R.1تعبئة التمويل الطوعي )الوثيقة  (ج) 
ساااتتلقى اللجناااة التنفيذياااة معلوماااات حمدثاااة عااان آخااار اجلهاااود املبذولاااة للحصاااول علاااى متويااال 

 طوعي.
 

 :2021-2017عن الفرتة تنفيذ اسرتاتيجية االحتاد الربملاين الدويل  .7
(. وساارتكز EX/276/7-R.1سااتتلقى اللجنااة معلومااات حمّدثااة عاان تنفيااذ االساارتاتيجية )الوثيقااة 

 بعد ذلك على ما يلي:
التااااااااااادابري الرامياااااااااااة إىل تعزياااااااااااز مشااااااااااااركة الشاااااااااااباب يف االحتااااااااااااد الربملااااااااااااين الااااااااااادويل )الوثيقاااااااااااة  (أ) 

EX/276/7(a)-P.1). 
 

 :(CL/201/9-R.1التعاون مع منظومة األمم املتحدة )الوثيقة  .8
 ستتلقى اللجنة قائمة باألنشطة املضطلع هبا بالتعاون مع األمم املتحدة يف األشهر الستة املاضية.

 

 :للمجلس احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل 201إعداد الدورة  .9
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إضااافية يف جاادول أعمااال اجمللااس احلاااكم )ان اار تعاارب اللجنااة عاان رأي بشااأن أي طلبااات إلدراج بنااود 
 )د( من الن ام األساسي(. 26.2املادة 

 :137اجلمعية العامة الـــ  .10
 .137ستطلع اللجنة على برنامج اجلمعية العامة الااا 

 :(EX/276/11-P.1االجتماعات الربملانية املقبلة )الوثيقة  .11
 

 (.EX/276/11(a)-P.1االجتماع الن امي )الوثيقة  (أ) 
 /ستتلقى اللجنة تقريرا  عن البعثة امليدانية اليت أوفدت إىل بوينس آير  )األرجنتني( يف حزيران

 .2017يونيو 
 :االجتماعات الن امية واملتخصصة (ب) 

اللجنااة إىل اسااتعراض أي طلبااات الستضااافة مجعيااة مقبلااة لالحتاااد الربملاااين الاادويل،  تم دعااوةساات
 وقائمة االجتماعات الربملانية املقبلة يف املستقبل، وتقدمي توصيات بشأن ذلك.

 (2018مارس/ آذار  28-24)جنيف، سويسرا، 138اجلمعية العامة الـــ  .12
 :الدويل انتخاب رئيس جديد لالحتاد الربملاين .13

 .سيطلع األعضاء على اإلجراء املتعلق بانتخاب رئيس االحتاد الربملاين الدويل
 :املسائل املتصلة بأمانة االحتاد الربملاين الدويل .14

 سيجري إطالع اللجنة على أي تنقالت للموظفني.
 :(ASGPالتعاون بني االحتاد الربملاين الدويل ورابطة األمناء العامني للربملانات ) .15

 سُيطلع رئيس الرابطة اللجنة املعنية بالتعاون بني املؤسستني.
ـــدويل وقواعـــده .16 -CL/201/17)الوثيقاااة  تعـــديالت علـــى النظـــام األساســـي لالحتـــاد الربملـــاين ال

P.1): 
سااتدر  اللجنااة التعااديالت املقرتحااة علااى الن ااام األساسااي لالحتاااد الربملاااين الاادويل وقواعااده، وتقاادم  

 إىل اجمللس احلاكم.توصية 
 

ــــ  .17 -CL/201/17)الوثيقاااة  للمجلـــس احلـــاكم 202وضـــع جـــدول األعمـــال املؤقـــت للـــدورة الـ
P.1): 

، لتستعرضاا  اللجنااة يف جلسااتها املعقااودة يف 202ساايتم إعااداد مشااروع جاادول أعمااال مؤقاات للاادورة 
 .2017أكتوبر  /تشرين األول  17
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 :للجنة التنفيذية 277الدورة الــ  .18
 .138للجنة التنفيذية يف جنيف، سويسرا، مبناسبة انعقاد اجلمعية العامة الااا  277ستعقد الدورة الاا  

 

 عمال:ما يستجد من أ .19
 ستتلقى اللجنة التنفيذية معلومات حمدثة عن احملفوظات. 
 

 من جدول أعمال اللجنة التنفيذية 5البند 
 معينة برملانات وحالة الدويل الربملاين االحتاد بعضوية املتعلقة املسائل

 

 الدويل الربملاين االحتاد عضوية إىل االنضمام طلبات (a) -(أ)
 

 عاان املعلوماات وتباادل األعضااء، غااري الربملاناات إىل للوصاول جهودمهاا العااام واألماني الارئيس واصال .1
خااالل الساانوات األخاارية، و . جاادد أعضاااء انضاامام وتشااجيع وأهدافاا ، الاادويل الربملاااين االحتاااد عماال

 162 إىل ،2010 عااام يف عضااوا   برملانااا   155 ماان باااطراد، الاادويل الربملاااين االحتاااد عضااوية دتاز 
 .2017نيسان/ أبريل يف عضوا   173 و ،2014 عام يف عضوا   166و ،2012 عام يف عضوا  

 

 الاادويل الربملاااين الحتاااداحلاااكم ل لااساجمل يصاادر وريثمااا ،النضاامام  ا  طلباا فااانواتو رمسيااا   برملااان قاادم وقااد .2
 قااادمت كماااا.  الااادويل الربملااااين االحتااااد يف 174 رقااام العضاااو يصاااب  أن املنت ااار مااان ،باملوافقاااة قااارارا  

 مركزهاا لرتقياة طلباا  (، PABSEC) األساود البحار منطقاة يف االقتصاادي للتعااون الربملانية اجلمعية
 الربملااااين االحتااااد إىل املنتسااابني األعضااااء عااادد يصااال وباااذلك منتسااا ، عضاااو إىل دائااام مراقااا  مااان

 .عضوا   عشر اثين إىل الدويل
 مااع الاادويل الربملاااين االحتاااد إىل االنضاامام إعااادةباالنضاامام و  املتعلقااة املناقشاااتومت إحااراز تقاادم يف  .3

 تركمانساتان برملاان وأصادر. وأوزبكساتان ،تركمانساتان ،باروين سايما ال األخارى، الربملاناات من عدد
 الصاايغة وضاع بغيااة العاام، هنايااة قبال البلااد لزياارة الاادويل الربملااين لالحتاااد العاام األمااني إىل رمسياة دعاوة

 حضااور يف رغبتاا  عاان مارشااال جلاازر اجلديااد الربملااان رئاايس أعاارب وقااد. االنضاامام لرتتيبااات النهائيااة
 واصاااالتوت. الاااادويل الربملاااااين االحتاااااد مااااع التعاااااون واسااااتئناف بطرسااااربغ، تسااااانالعامااااة يف  معيااااةاجل

 حضاروا الاذين لوسيا، سانتو  البهاما، جزر وبربودا، أنتيغوا كل من  يف الربملان رؤساء مع املناقشات
 عان واوأعربا ،2016كاانون األول/ ديسامرب  يف ظيب أبو يف رئيسات الربملانات الذي ُعقد قمة مؤمتر
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 أخارى لادانب ماع احلال هو كما) الدويل الربملاين االحتاد مع انت اما   أكثر بشكل التفاعل يف مرغبته
 (.حمدودة مالية موارد متتلك صغرية برملانات وهي املنطقة، يف

 

 الاوعي زياادة يف األعضااء الربملاناات مان النشط الدعم على االعتماد الدويل الربملاين االحتاد ويواصل .4
 ماع ونيوزيلنادا اسارتاليا برملاناا اشرتك السنني، مر وعلى. منطقت  يف كل    الدويل، الربملاين االحتاد بعمل

 الربملااااين االحتااااد مبشااااركة إقليمياااة بأنشاااطة القياااام ذلاااك يف مباااا اهلاااادئ، احملااايط منطقاااة يف الربملاناااات
 جهااودا   الاادويل الربملاااين الحتااادلاادى ا والكااارييب الالتينيااة أمريكااا بلاادان جمموعااة بااذلت وقااد. الاادويل
 الالتينيااة أمريكااا برملااان أن كمااا.  عملهااا يفأكثاار  املنطقااة يف ليزيااةاإلجنباللغااة  الناطقااة البلاادان إلشااراك
 اتفاااق مااؤخرا   الاادويل الربملاااين االحتاااد أباارم الااذي ،(PARLATINO) الكااارييب البحاار ومنطقااة
 ومان) املنطقاة مان برملاناات مبشااركة مشارتكة مناسبات تن يم مواصلة على أيضا   حريص مع ، تعاون

 (.2018 وذلك يف عام املستدامة التنمية أهداف بشأن ثانية إقليمية ندوة عقد املخطط
 

 أعضاااء وأعاارب. الاادويل الربملاااين االحتاااد يف عضااوا   األمريكااي الكااوجنر مل يعااد  2003منااذ عااام و  .5
 التعاااااون يف األمريكيااااةالواليااااات املتحاااادة  ملشاااااركة تأيياااادهم عاااان الكااااونغر  يف الاااادميقراطي احلاااازب
 الشاااؤون جلناااة مااان قبااال 2010-2009 يف قاااانون مشاااروعاعتمااااد  ماااع األطاااراف، املتعااادد الربملااااين

 الااادويل الربملااااين الحتاااادالكاااونغر  األمريكاااي إىل ا يسااام  بعاااودة الاااذي، و اجمللساااني كاااال  يف اخلارجياااة
 الاادويل الربملاااين االحتاااد أمانااة وتواصاال(. الكااونغر  بكاماال هيئتاا  لمل حي ااى باملوافقااة ماان قباا هااذاو )

 البيئااة فااإن ذلااك، ومااع. الكااونغر  يف اجلمهااوريني عضاااءاأل بااني ساايما ال جديااد، دعاام تعزيااز حماولااة
 عضااااءاملباشااارة أل شااااركةعتااارب املوت. للغاياااة صاااعبا  جتعااال األمااار  املتحااادة الوالياااات يف احلالياااة السياسااية

 .اجلهود هذه جناح يف أمرا  حيويا   ،الدويل الربملاين االحتاد
 

 معينة برملانات وضع (b)-(ب) 
 الادويل الربملااين االحتااد يرصادها الايت الربملاناات مان عادد يف األخرية التطورات التالية الفقرات تصف .6

 :اليت البلدان تغطي وهي. كث   عن
    مت حل الربملان فيها بشكل غري دستوري، أو/و/ أن برملأهنا متوقف 
   والياةال باالضطالع مبهام االنتقايل، الربملان أو التأسيسية اجلمعية مثل مؤقتة، مؤسسة تقوم 

 التشريعية 
    التنفيذيااة اللجنااة اهتمااام تتطلاا  وقااد الربملااان عماال علااى اجلاريااة السياسااية التطااوراتتااؤثر 
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-2017 لفااارتةعااان ا الااادويل الربملااااين االحتااااد اسااارتاتيجية مااانالراباااع  اهلااادف حتقياااق هبااادف
  األمن حتقيق و  الصراعات ومنع ،السالم بناء يف املسامهة: 2021

    االحتاااادحقااوق اإلنسااان للربملااانيني لاادى  جلنااة جاناا  ماان فيهااا الن اارجيااري  حاااالتمتثاال 
 .الدويل الربملاين

 )*(. النجمة عالمة بواسطة الدويل الربملاين االحتاد أعضاء إىل ويشار 
 * بوروندي 
 السابقة التطورات لخصم 
 أناا  نكااورونزيزا بيااري الاارئيس أعلاان عناادما 2015نيسااان/ أبرياالأواخاار  منااذ سياسااية أزمااة البلااد يواجاا  .7

 مخاس مادهتا جديادة والياة فارتة يقضاي ،2015آب/ أغسطس ومنذ. ثالثة رئاسية فرتة إىل سيسعى
 .سنوات

 

الكااربى  البحااريات ملنطقااة الاادويل للمااؤمتر الربملانااات ومنتاادى الاادويل الربملاااين االحتاااد ماان وفااد سااافر .8
(FP-ICGLR،) العنااف أشااكال مجيااع" بشاادة وأدان ،2016شااباط/ فرباياار يف بوروناادي إىل 

 ".اإلنسان حقوق انتهاكات أنواع ومجيع املدنيني السكان ضد
 

 التناازاين الاارئيس ماان ساااعدةمب أروشااا، يف البورونااديني بااني املتااأخر احلااوار باادأ ،2016 أيااار/ مااايو يف .9
 حاني يف ،2015 عاام انتخاباات يف شاركوا أطراف مخسة عن ممثلون وُدعيَ . مكابا بنيامني السابق

 واالحتااد املتحادةاألمام  تادعمها الايت احملادثاات ان وياذكر. رئيساية معارضاة مجاعاات عدة استبعدت
 أهناا علاى تصار حياث قاطعتهاا احلكوماة الايت ،2017 عاامشاباط/ فربايار  يف انعقادت قد اإلفريقي،

 .2016 عام يف الفاشل االنقالب قادة مع تتفاوض لن
 

 ممثلااي ومااع الربملانيااة، الساالطات مااعشااكل مناات م ب الاادويل الربملاااين لالحتاااد العااام األمااني اجتمااع قاادو  .10
 الشاامل لحاوارل رساالة وأرسال ،الادويل الربملااين لالحتااد احلميادة املساعي وعرض. املنفى يف املعارضة

 كتابة هذا التقرير.  حىت، ومل يتلَق أي رد معهم
 136 اجلمعية العامة الـــ منذ الرئيسية التطورات 

 اجلمعياة العامااة يف خاالل الاادويل، الربملااين لالحتااد العاام األمااني اجتماع ،2017نيساان/ أبريال 4 يف . 11
 الربملااااين االحتااااد إن العاااام األماااني وقاااال. الوطنياااة اجلمعياااة رئااايس برئاساااة البورونااادي الوفاااد ماااع دكاااا،

 خاااالل مااان احلالياااة، والسياساااية االجتماعياااة األزماااة مااان اخلاااروج علاااى البلاااد ملسااااعدة مساااتعد الااادويل
 فيهاا كارر  ،حزياران/ يونياو 1 يف الربملاان رئايس إىل متابعاة رساالة العاام األماني وأرسال. الشامل احلوار



54 

 

 وأعضااء ساابقني برملاانيني أعضااء تضام ،جنياف يف حمادثاات إلجاراء الدويل الربملاين االحتاد استعداد
 .احلاليني الربملانيني متثل وجمموعة الشتات، يف

 

متاااوز/  13 إىل 7 كافانااادو، مااان  ميشااايل السااايد لبورونااادي، اجلدياااد املتحااادة األمااام مبعاااوث اجتماااع .12
 الارئيس يقاوده الاذي البوروناديني باني السياساي احلاوار يف املشااركة الفاعلة اجلهات خمتلف مع ،يوليو

 دعوتا  وكارر األمان، جملاس أماام كافانادو  السايد حتاّدث ،متوز/ يولياو 26 ويف. مكابا السابق التنزاين
 مسااااابقة، شااااروط دونمااااان  شااااامل، حاااااوار إجااااراء يف والااااادويل اإلقليمااااي اجملتماااااع مشاااااركة زيااااادة إىل

 حاجاة يف شاخص مالياني ثالثاة حاواىل هنااك فان املتحدة، ووفقا  لألمم. البورونديني مجيع ومبشاركة
 مان اجلاوع، وتشاريد اكثار مان يعاانون آخارين ملياون 2.6 مان يقارب ماا ماع انسانية، مساعدات إىل

 .منازهلم من شخص الف 600
 

 إىل هنااك فاروا الاذين البوروناديني لتنزانياا، زيارتا  أثناء نكورونزيزا، الرئيس حثّ  ،متوز/ يوليو 21 ويف .13
 التنزانيااة الداخليااة وزارة وذكاارت. ياانعم بالسااالم اآلن أصااب  البلااد إن قااائال   ديااارهم، إىل العااودة علااى

 .كيغوما  منطقة يف الالجئني خميمات يف يعيشون بوروندي الف 247 حواىل ان
 

 الربملاااين الحتااادحقااوق اإلنسااان للربملااانيني التابعااة ل جلنااة جاناا  ماان الن اار قيااد حالتااان حاليااا   هناااك .14
 .الربملان أعضاء من تسعة تضم املعنية، الدويل

 

 * كمبوديا 
 السابقة التطورات لخصم 

منتخباااون  مرشااحا   55 رفااض ،2013 متااوز/ يوليااو يف جااارت الاايت الربملانيااة االنتخابااات أعقاااب يف .15
 ساام املنفاي النائا  يرأسا  كاان  الاذي ،(CNRP) املعاارض الكمباودي الاوطين اإلنقاذ حزبعن 
  .جديدة انتخاباتإجراء و  االنتخايب باإلصالح وطالبوا ،مقاعدهم يشغلوا أن ،يرينس

 سان هاون الاوزراء ئيسر  بقيادة احلكومة، مع اتفاق بعد 2014 متوز/ يوليو يف الربملان دخلواوأخريا  
 يف الوطنياااة اجلمعياااة يف عضاااوا   رينساااي السااايد وأصاااب (. CPP) الكمباااودي الشاااع  حااازبرئااايس 
 .نفس  الشهر من الحق وقت

 

 وذهااا . قائماااا   يااازال املعاااارض ال الكمباااودي الاااوطين اإلنقااااذ حااازبو  احلكوماااة باااني التناااافس أن غاااري .16
 مان الوطنياة اجلمعياة وجردتا  ،2015تشارين األول/ أكتاوبر  يف أخارى مارة املنفاى إىل رينسي السيد
 .2008 عام تشهريبقضية  دانةإل بتوقيف  قضائي أمر صدور بعد الربملانية واليت 
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 كبارية  مكاسا ( CNRP) املعارض الكمبودي الوطين اإلنقاذ حزب حقق ،حزيران/ يونيو 4 يف .17

 لقااااانون تعااااديالت علااااى الوطنيااااة اجلمعيااااة وافقاااات ،متااااوز/ يوليااااو 10 ويف. البلديااااة االنتخابااااات يف
التعاديالت و . املعاارض الكمبودي الوطين اإلنقاذ حزب هاقاطع برملانية جلسة يف السياسية األحزاب

 أو ،الصاااوت اساااتخداممتناااع األحااازاب أن تضااام أي شاااخص ت هااار إدانتااا  بارتكااااب جرمياااة جنائياااة ب
 الكمباودي الاوطين اإلنقااذ حازب باني الصاالت مجياع قطاع إىل أدى ماا املكتوبة، الوثائق أو ،الصورة

 يولياااومتاااوز/  يف إجراؤهاااا املقااارر الربملانياااة االنتخاباااات قبااال ي،رينسااا السااايد الساااابق وقائاااده املعاااارض
 األنشاااااطة مااااان ح رهاااااا ميكااااان ،املقرتحاااااة تعاااااديالتالااااايت ختاااااالف ال السياساااااية األحااااازابو . 2018
 .حلها يتم حىت أو االنتخابات، يف نافسةمنعها من املو  سنوات، مخس إىل تصل ملدة السياسية

 

 األحاازاب قااانون علااى أدخلاات الاايت التعااديالت علااى الدسااتوري اجمللااس وافااق ،ويولياا/  متااوز 25 يف .18
 يف الوطنيااة للجمعيااة املقبلااة االنتخابااات موعااد حاادد نفساا ، اليااوم ماان الحااق وقاات ويف. السياسااية

كااانون   14 يف الشاايوخ جمللااس مباشاارة غااري انتخابااات إجااراء املقاارر وماان. 2018 ويولياا/  متااوز 29
 .2018الثاين/ يناير 

 

 الربملااين الحتاادللربملاانيني التابعاة لحقوق اإلنساان  جلنة جان  من قضايا مثاين يف الن ر حاليا   ريجيو  .19
 اإلنقاااذ حاازب زعاايم ، مااؤخرا   سااوخا كاايم  الساايداعتقااال  ذلااك يف مبااا ،برملانيااا   15 تضاام الاايت الاادويل
 أعقااااب يف ساااوءا   السياساااي املنااااخ ازداد وقاااد. باخلياناااة نتيجاااة اهتامااا  ،املعاااارض الكمباااودي الاااوطين

 .املعارض الكمبودي الوطين اإلنقاذحزب  حبل والتهديدات ،اإلعالم وسائلمحالت القمع ل
 

 *الدميوقراطية الكونغو مجهورية 
 

 السابقة التطورات ملخص 
 

 يعتازم الايت الرئاساية، االنتخاباات تن يم يف التأخرياالت حب تتعلق سياسية أزمة حالة يف البلد ال يزال .20
 عااااامال يف كاااارئيس  والااااده كااااابيال  الساااايد خلااااف وقااااد. فيهااااا املشاااااركة كااااابيال  جوزيااااف احلااااايل الاااارئيس
ال جُيياز لا  الدساتور الساعي و . 2011 عاامال يف انتخابا  وأعيد ،2006 عامال يف وانتخ  ،2001

 .جديدةإىل والية 
 شخصاايات لكاان احلكومااة، تقااوده الااذي ،الااوطين السياسااي احلااوار باادأ ،2016أيلااول/ ساابتمرب ويف .21
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 .األمن وقوات املت اهرين بني اشتباكات يف األشخاص عشرات تويفو . قاطعت  رئيسية معارضة
 

 ويااانص. جامعاااا  و  شاااامال   سياسااايا   اتفاقاااا   واملعارضاااة احلكوماااة وقعااات ،كاااانون األول/ ديسااامرب  31 يف .22
 وأن ،ماان خيلفهاام انتخاااب يااتم حااىت مصاابهامن يف والربملااانيون احلااايل الاارئيس يبقااى أن علااى االتفاااق

شاااباط/  يف احلااااليني الناااواب والياااة فااارتة تنتهاااي أن املقااارر مااان كاااان) اجلديااادة التشاااريعية اهليئاااة عقااادنت
 االتفاااق ياانصكمااا (.  2012 عااام يف الشاايوخ جملااس أعضاااء واليااة فاارتة تنتهااي وأن ،2017فرباياار
 لان الايت ،2017 كاانون األول/ ديسامرب  حبلاول البلدياةو  ،الربملانياة ،الرئاسية االنتخاباتإجراء  على

 .املعارضة من وزراء رئيس وتعيني كابيال،  الرئيس فيها يشارك
 

ائاااااتالف املعارضاااااة  جتماااااع زعااااايم تشيساااايكيدي، إتياااااان السااااايد تاااااويف ،2017شااااباط/ فربايااااار 1 ويف .23
. لااا  رئيساااا   تشيسااايكيدي، فيلااايكس السااايد ابنااا ، االئاااتالف انتخااا  ،آذار/ ماااار  2 ويف. الرئيسااي

 أولينغااانكوي، جوزيااف الساايد السااابق، النقاال وزياار االئااتالف جتمااع ماان فصاايل انتخاا  ذلااك، ومااع
 .ل  جديدا   رئيسا  
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 حاازب أكاارب يف سااابق عضااو وهااو - تشاايباال برونااو الساايد كااابيال  الاارئيس عاانّي  نيسااان، /أبرياال 7 يف .24
 والتقاادم الدميقراطيااة اجاال ماان االحتاااد حاازب ماان تشاايباال الساايد طاارد وقااد. للااوزراء رئيسااا   - معااارض

 فيلاايكس الساايد انتخاااب علااى اعاارتض أن بعااد، مااار / آذار يف( UDPSاملعااارض ) االجتماااعي
 . للتجمع جديدا   رئيسا   تشيسيكيدي

 .تشيباال السيد برئاسة جديدة حكومة الرئيس عنّي  ،أيار/ مايو 9 ويف
 

 االنتخابااات تن ايم املساتحيل ماان إنا  (،CENI) االنتخاباات جلناة رئاايس قاال ،متاوز/ يولياو 7 يف .25
 .املقبلة لالنتخابات مواعيد أية بعد تعلن ومل. 2017 عام يف

 

 الادويل، الربملااين الحتاادالتابعاة لللربملاانيني  اإلنساان حقاوق جلناةحالياا   فيهاا تن ار قضاايا سابعهناك و  .26
 .برملانيا   عضوا   35 تضم اليت

 

 إريرتيا 
 

 السابقة التطورات لخصم 
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 أربااع لفاارتة 1994 عااامال يف البدايااة يف أنشاائت وقااد. 2002 عااامال منااذ الوطنيااة اجلمعيااة جتتمااع مل .27
 الدساتور علاى الوطنياة اجلمعياة قتصادّ  وقاد. االنتخاباات وإجاراء الدساتورتم إقارار يا ريثماا سنوات،

 ساابتمرب/ أيلااول منااذ. النفاااذ حيااز الدسااتور ياادخل ومل جتاارِ  مل االنتخابااات أن غااري. 1997 عااامال يف
 أعضاااء حالااة برصااد الاادويل الربملاااين الحتااادالتابعااة لللربملااانيني  اإلنسااان حقااوق جلنااة قاماات  2002
 مااان املقدماااة العديااادة الطلباااات مااان الااارغم وعلاااى. 2001 عاااامال يف اعتقلاااوا الاااذين 11 اااااال الربملاااان
 .النواب هؤالء مصري عن معلومات أيةمل تقدم  اإلريرتية احلكومة إال إن الدويل، الربملاين االحتاد
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 اشاتدت حادة منفصال، تطاور ويف. 136العاماة الااا  اجلمعياة انعقاد منذ رئيسية تطورات أي تطرأ مل .28
 ماان السااالم حفاا قااوات  قطاارأن سااحبت  بعااد ،وإريرتيااا جيبااويت بااني األمااد الطوياال احلاادودي الناازاع

 .2017  أيار/ مايو يف وإريرتيا جيبويت بني احلدود
 

 الربملاااين الحتااادالتابعااة لللربملااانيني  اإلنسااان حقااوق جلنااةقباال  ماان واحاادة حالااة دراسااة حاليااا   وجتااري .29
 وال يوجد هناك أّي مستجدات.. برملانيا   عضوا   11 تضماليت و  ،الدويل

 

 * غامبيا 
 السابقة التطورات ملخص 

 املرشااا  فيهاااا زمَهااا والااايت ،2016 كاااانون األول/ ديسااامرب  يف جااارت الااايت الرئاساااية االنتخاباااات أدت .30
إىل  الاذي شاغل منصا  الارئيس لفارتة طويلاة األماد، جاامع حياى السايد باارو، أداماا السايد املعارض،

 . املنتخ  الرئيس إىل السلطة تسليم جامع السيد رفض أن بعد سياسية أزمةنشوء 
 

. 2017كااانون الثاااين/ يناااير  26 يف غامبيااا إىل بااارو الساايد عاااد اإلقليميااة، الوساااطة جهااود وعقاا 
 ألغاات ، كماااالسااابق الاارئيس عهااد يف املعلنااة الطااوارئ حالااة الحااق وقاات يف الوطنيااة اجلمعيااة وألغاات
نيسااااااان/  6 يف الربملانيااااااة النتخاباااااااتإلجااااااراء ا الساااااابيل ممهاااااادة والربملانيااااااة، الرئاسااااااية الواليااااااة متديااااااد
 .2017أبريل
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 يف باااارو السااايد ترشاااي  أيااادَّ  الاااذي ،املوحاااد الااادميقراطي احلااازب فااااز أبريااال،/  نيساااان انتخاباااات يف .31
. عضااااوا   58 مااان املكونااااة الوطنياااة اجلمعيااااة يف مطلقاااة بأغلبيااااة ،2016 لعاااام الرئاسااااية االنتخاباااات
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 أصاااابحتحيااااث . نيسااااان /أبرياااال 11 يف األوىل دورهتااااا حااااديثا   املنتخبااااة التشااااريعية اهليئااااة وعقاااادت
 .يف تاريخ البالد الربملان ترأ  امرأة أول دينتون جاك مرمي السيدة

 

 * بيساو غينيا 
 

 :السابقة التطورات ملخص 
 

 (PAIGC) األخضاار والاارأ  غينيااا السااتقالل فريقااياإل احلاازب فاااز ،2014 أبرياال/  نيسااان يف .32
( ماااان نفاااس احلاااازب) فااااز ماااااريو خوساااي  الساااايد وأدى. الربملانياااة االنتخابااااات يف األصاااوات بأغلبياااة
 رئيساااا   (أيضاااا  مااان نفاااس احلااازب ) برييااارا سااايمويس دومينغاااو  السااايد وعااانّي  ،رئيساااا   بصااافت  اليماااني
 .للوزراء

 

 الساايد حكومااةفاااز  الاارئيس حاالّ  عناادما 2015آب/ أغسااطس يف سياسااية أزمااة يف البلااد َغاارِق وقااد .33
 أعضاائ  مان احلازب مخساة عشار عضاوا   طارد عنادما 2016 عام أوائل يف األزمة تعمقت وقد. برييرا

 ،2016نيساااان/ أبريااال ويف. الربملاااان مااان فصااالهم إىل أدى ماااا اجلدياااد، الاااوزراء رئااايس دعماااوا الاااذين
 .دستوري غريمسة عشر هو قرار اخل الربملانيني بطرد الربملان قرار أن العليا احملكمة أعلنت

 

 كونااااكري  اتفااااق الشاااامل احلاااوار يف املشااااركة األطاااراف عاااتوقّ  ،2016تشااارين األول/ أكتاااوبر ويف .34
وجااود رئاايس وزراء جديااد باإلمجاااع يسااتمر يف منصااب   علااى االتفاااق وياانص. نقاااط 10 ماان املؤلااف
 قاااد االتفااااق تنفياااذ أن غاااري. شااااملة حكوماااة وتشاااكيل ،2018 عاااام يف الربملانياااة االنتخاباااات حاااىت
 . املسألتني هاتني على االتفاق من املشاركني نمتكّ  لعدم ن را   تأخر

 
 سيساااوكو أومااارو الساايد وعاانّي  أخاارى ماارة احلكومااة فاااز الاارئيس رفااض نااوفمرب،/  الثاااين تشاارين ويف

 .2015آب/ أغسطس  منذ للبالد لوزراءل ئيسكخامس ر   إمبالو،
 

 األخضااااااار والااااااارأ  غينياااااااا الساااااااتقالل فريقاااااااياإل احلااااااازبعلّاااااااق  ،2017كاااااااانون الثااااااااين/ ينااااااااير  ويف .35
(PAIGC) رئاايس وطلاا . اجلدياادة لحكومااةعضااوية أحااد عشاار عضااوا  آخاارين بسااب  دعهاام ل 

 تطالااا  احتجاجاااات عااادة جااارت وقاااد. األزماااة يف يتوساااط أن الااادويل الربملااااين االحتااااد مااان الربملاااان
 ويف. الربملااان رئاايس مااع الاادويل الربملاااين االحتاااد رئاايس اجتمااع شااباط، /فرباياار ويف. الاارئيس باسااتقالة

 الربملااااين االحتااااد قااادم ،آذار/ ماااار  يف الااادويل الربملااااين لالحتااااد العاااام األماااني أرسااالها متابعاااة رساااالة
 باالتوازي بيسااو - غينياا إىل بعثاة وإرساال الربملااين املساتوى علاى سياساي حاوار إلقاماة دعما  الدويل
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 .(ECOWAS) أفريقيا غرب لدول االقتصادية اجلماعة قبل من اجلارية الوساطة عملية مع
 

 136 الـــ العامة اجلمعية منذ الرئيسية التطورات 
 بااادعم يتمتاااع وزراء رئااايس تعياااني علاااى فااااز الااارئيس الااادويل األمااان جملاااس حاااثّ  ،أياااار/ ماااايو 11 يف .36

 .واسع سياسي
 

. عااامني مان ربايقاا ماامناذ  الشااعبيةللسالطة  الوطنيااة اجلمعياة عقادنت مل السياسااية، األزماة خضام ويف .37
 إىل حكومتااا  برناااامج حاااىت اآلن إمباااالو سيساااوكو أوماااارو الاااوزراء رئااايس يقااادم مل ذلاااك، علاااى وبنااااء  

 .الدستور يتطلب  الذي النحو على الوطنية اجلمعية
 

 الاادويل اجملتمااع فريقااياإل لالحتاااد التااابع (PSC) واألماان السااالم جملااس حااثّ  ،متااوز/ يوليااو 11 ويف 38
". بيسااو غينياا تواجا  الايت للتحديات دائم حل إجياد إىل سعيا   منسقة بطريقة جهوده مواصلة" على
 ،إيضاااحاتيطلاا  مناا   الوطنيااة اجلمعيااة رئاايس إىل الاادويل الربملاااين لالحتاااد العااام األمااني كتاا   وقااد

 .رد أي يتلقَ  مل ولكن الدويل، الربملاين االحتاد مساعدة واقرتح
 
 
 

 * ليبيا 
 

 السابقة التطورات ملخص 
 

 املااؤمتر يساالم أن املفاارتض ماان وكااان. متوازيااان برملانااان ليبيااا لاادى كااان  ،2014آب/ أغسااطس منااذ .39
 جملااااس إىل الساااالطة ،2012 متااااوز/ يوليااااو يف انتخاااا  الااااذي (،GNC) االنتقااااايل العااااام الااااوطين
 املااؤمتر واصاال ذلااك، ومااع. دويل باااعرتاف ح اايَ و  2014 حزيااران/ يونيااو يف خاا انتُ  الااذي النااواب
. الشارقي طاربق مينااء يف النواب جملس جيتمع حني يف طرابلس، العاصمة يفاجتماعات   العام الوطين
كااااانون األول/   يف املتحاااادة األماااام فياااا  توسااااطت الااااذي( LPA) اللياااايب السياسااااي االتفاااااق وياااانص
 .الدولة وجملس النواب جملس ،جملسني من انتقايل برملان إنشاء على 2015 ديسمرب

 

 الفصااائل أحااد أعلاان وقااد. فصااائل إىل (GNC) االنتقااايل العااام الااوطين املااؤمتر انقساام ذلااك وبعااد .40
 الدولااة جملاس بوصاف  تشاكيل  أعياد  وأنا ،حالَّ  قاد العاام الاوطين املاؤمتر أن ،2016نيساان/ أبريال يف

 جملااس وجااود عاادم" اهليئااة هااذه أعلناات ،أيلااول/ ساابتمرب ويف. السااوحيلي الاارمحن عبااد الساايد برئاسااة
( LPA) اللياايب السياسااي االتفاااق يف عليهااا املنصااوص الصااالحيات سااتتوىل أهنااا وأعلناات، "النااواب

 .جديد نواب جملس عقدين أن إىل
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 اللياايب السياسااي االتفاااق ماان دعماا  سااح  علااى النااواب جملااس تصااوّ  ،2017 آذار/ مااار  ويف .41
(LPA )الوطين الوفاق وحكومة (GNA) .وبرملانياة رئاسية انتخابات إجراء إىل ذلك بعد اودع 
  عضاوا   56 باني مانصوتوا لصااحل   فقط عضوا   38 بأن التقارير وأفادت. 2018شباط/ فرباير  يف

 السياسااي االتفاااق ياادعمون الااذين النااواب جملااس أعضاااء ماان العديااد انفصاال وقااد. كااانوا حاضاارين
 .طرابلس إىل وانتقلوا ،طربق يف النواب جملس من( LPA) اللييب

 

 136 اجلمعية العامة الـــ منذ الرئيسية التطورات 
 

 يف اللياايب السياساايلالتفاااق  املؤياادين النااواب جملااس أعضاااء عاان أخبااار وجااود عاادم ماان الاارغم علااى .42
 اجتماع ،2017نيساان/ أبريال 21 ويف. واصال اجتماعاتا  طاربق يف الناواب جملسإال أن  طرابلس،

 اخلارجياااة وزيااار استضااااف  اجتمااااع يف ،بإيطالياااا روماااا يف الدولاااة جملاااس ورئااايس الناااواب جملاااس رئااايس
 .اإليطايل

 

 الاااااوطين الوفااااااق كوماااااةحل الرئاساااااي اجمللاااااس رئااااايس ساااااراج، فاااااايز السااااايد عقاااااد ،أياااااار/ ماااااايو 3 ويف .43
(GNA،) مان واتفقاا. ظيب أبو يف مباشرة حمادثات املسلحة، القوات رئيس حفرت، خليفة والسيد 

كماااا جااارى   ،2018 عاااام آذار/ ماااار  حبلاااول وبرملانياااة رئاساااية انتخاباااات اجاااراء علاااى املبااادأ حياااث
 ثالثاة إىل تساعة مان الرئاساة جملاس حجاميخفض سا االتفااق إن ويقاال. السالطة تقاسامعلى  اتفاق

 يف ساااتجرى والربملانياااة الرئاساااية االنتخاباااات أن ساااراج السااايد أعلااان ،متاااوز/ يولياااو 15 ويف. أعضااااء
 .2018 آذار/ مار 

 

 الاارئيس ماان باادعوة ،فرنسااايف  باااريس يف هافتااار والساايد سااراج الساايد اجتمااع ،متااوز/ يوليااو 25 ويف .44
 لألماام العااام لألمااني اجلديااد اخلاااص املمثاال أيضااا   املناقشااات يف وشااارك. ماااكرون إميانوياال الفرنسااي
 تنفياذ علاى هفتار والسيد سراج السيد وافق املشرتك، لإلعالن ووفقا. سالم  غسان السيد املتحدة،
.  (LPAاالتفااق السياساي الليايب ) مان 34 املاادة يف عليهاا املنصاوص الناار إطاالق وقاف اتفاقاات

 احلااوارإجااراء  علااى الطرفااان واتفااق. ظاايب أبااو يف باادأ الااذي السياسااي احلااوار مواصاالة علااى ااتفقاا كمااا
 .الكامل دورمها الدولة وجملس النواب جملس في  يلع  الذى الشامل السياسي

 
 

 الاايت ،(CDA) اهليئااة التأسيسااية لصااياغة مشااروع الدسااتور تتصااوّ  ،2017 متااوز/ يوليااو 29 ويف .45
 علاى للموافقاة الناواب جملاس أماام الطرياق ميّهاد مشاروع لصااحل السيد، عبد نوح السيد حاليا   يرأسها
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يف شااارق  البيضااااء مديناااة يف اهليئاااة مقااار حفااارت السااايد عن املوالاااون ماااقااااتلو امل اقاااتحمو . اساااتفتاء إجاااراء
. وطاين عاام اساتفتاء جاراءإل النهاائي املشاروع تقدمي واقرتحوا. جديد تصويت بإجراء مطالبنيالبالد، 
 ماان يومااا   180خااالل فاارتة ال تزيااد عاان  عامااة رئاسااية انتخابااات اجااراء إىل الدسااتور مشااروع وياادعو
. الشايوخ وجملاس النواب جملس مها :جملسني منيتكون  برملان على شروعامل وينص. الدستور اصدار

 مشااروع بشااأنعااام  وطااين اسااتفتاء إجااراء إىل النااواب جملااساهليئااة  رئاايس دعااا ،متااوز/ يوليااو 31 ويف
 .هنائي

 
 

  
 * املالديف جزر

 

 136 اجلمعية العامة الـــ منذ الرئيسية التطورات 
 

 جملااس رئاايس ضااد الثقااة بعاادم التصااويت فشاال منااذ واملعارضااة احلكومااة بااني املواجهااة حاادةازدادت  .46
 يف األغلبيااة رفعاات نيسااان، /أبرياال ويف. 2017 آذار/ مااار  27 يف حممااد مسااي  هللا عبااد النااواب
 الربملااانعاادد أعضاااء  ماان املائااةب 50 إىل الثقااة بعاادم اقاارتاح لتقاادمي املطلوبااة التوقيعااات عاادد الربملااان
 .بثلث عدد األعضاء سابقا   مقارنة ،(الربملان رئيس باستثناء ،توقيعا   42) عضوا   85 من املؤلف

 

وبينمااا تعتاارب املعارضااة، . الربملااان رئاايس ضااد الثقااة بعاادم اقرتاحااا   عضااوا   45 قاادم ،متااوز/ يوليااو 3 ويف .47
إال إن الساالطات، تعتاارب أن . متااوز/ يوليااو 24 يف الحقااا   الثقااةعاادم  علااى التصااويتإجااراء  تقاارر أناا 

 .متوز/ يوليو 31 يف إال مقررة تكنذلك غري صحي ، ألن دورة الربملان املقبلة مل 
 

 األحااازاب مقاعاااد علاااى انتخباااوا الاااذين الناااواب باااأن العلياااا احملكماااة حكمااات ،متاااوز/ يولياااو 13 ويف .48
 أو ،حااازهبم تركاااوا باااأهنم الربملاااان االنتخاباااات جلناااة تعلااام أن مبجااارد ،مقاعااادهم سااايفقدون ،السياساااية

 أربعااة أن االنتخابااات جلنااة أعلناات ،متااوز/ يوليااو 18 ويف. أخاارى أحاازاب إىل انتقلااوا أو مناا ، طااردوا
 التماا أن  رغام ،احلازيب لالنشاقاق املنااهض العليا احملكمة حكم نتيجة مقاعدهم فقدوا النواب من

 يازال ال -  مساتقبال   الاوالء احلازيب حااالت معاجلاة قاررت أهناا حبجة  – العليا احملكمة أمام نياملشرع
 علااى حيصاال مل النااواب جملااس رئاايس ضااد االهتااام اقاارتاح أن أيضااا   االنتخابااات جلنااة وذكاارت. معلقااا
 .التوقيعات من املطلوب العدد

 

 ماان مقفلااة الربملااان أبااواب كانااتفقااد  (. الثقااة جاا حب التصااويت) متااوز/ يوليااو 24 جلسااة عقاادنت ومل .49
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 ياديقّ  ،للربملاان األساساي الن اام وال القاانون  ، الأنا حاني يف ،الدخول من النواب نعومُ  اجليش، قبل
 مااانالاااذين مت اساااقاط عضاااويتهم  األربعاااة الناااواب مااان ثالثاااة اعتقاااال ومت. الربملاااان إىل الناااواب وصاااول
وفيمااا ". قااانوين غاري بشااكل" للربملاان دخااوهلم بعاد احلازيب، وذلااك لالنشااقاق املنااهض احلكاام خاالل
 كساراهتاامهم مبحاولاة   علاى ردا   القاانون تنفياذ بعرقلاة برملانيا   12متوز/ يوليو،  مت اهتام  24 يفبعد، 

 املشااار الثالثااة النااواب ماهُتاا  برملانيااا   12 هااؤالء الاااا باانيوماان . الربملااان إىل والاادخول األمنيااة احلااواجز
 .الربملان يف انتهت واليتهم مل حيث العمل، أماكن إىل ب  املصرح غري بالوصول ،سابقا إليهم

 

 بالساااجن إباااراهيم، قاسااام الساايد املعاااارض، جومهاااوري حاازب زعااايم ديااانأُ  آب، /أغسااطس 24 ويف .50
. الربملاان رئايس ضاد الثقاة حبجا  املتعلاق االقارتاح حول الرشوة بتهمة ،سنوات ثالث على تزيد ملدة
 ساااعيا   اخلاااارج إىل بالسااافر أخاااريا   قاسااام للسااايد  مُسااا ،شاااهر أيلاااول/ سااابتمرب مااان األول األسااابوع ويف

 فاااار  الربملااااين النائااا كماااا مت اعتقاااال .  لاااديفاامل يف متااااح غاااري عاجااال طااايب عاااالج علاااى للحصاااول
 .أيضا   رشوةال بتهمة املاضي متوز/ يوليو منذ مأمون

 

 قاادمتقااد و . نائبااا   33 تضاام واحاادة قضااية يف الن اار حاليااا   للربملااانيني اإلنسااان حقااوق جلنااة وتتااوىل .51
 رئاايس صاالاتو  ،أيلااول/ ساابتمرب أوائاال ويف. أغسااطسيف آب/  إضااافيني أعضاااء تسااعة ماان شااكاوى
 يف التقاادمي للحاازب ةالربملانياارئاايس اجملموعااة و  الربملااان يف األغلبيااة زعاايم مااع الاادويل الربملاااين االحتاااد

إال إن . جنياااااف يف الاااادويل الربملاااااين االحتاااااد مقاااار يف زمالئاااا  ومااااع معاااا  اجتماعااااا   قاااادالااااديف،  لعم
 .احملدد الوقت يف دخوهلم تأشريات على الوفد أعضاءاالجتماع مل ينعقد، إذ مل حيصل 

 

 * الفلبني 
 136 اجلمعية العامة الـــ منذ الرئيسية التطورات 

 الفلباني إىل عثاةباإجراء ب ،الادويل الربملااين الحتاادالتابعاة ل للربملاانيني اإلنساان حقاوق جلناة مان وفد قام .52
 الساايناتور ضااد املتخااذة اخلطااوات أن الوفااد ويعتقااد. 2017أيااار/ مااايو 24 إىل 22 ماان الفاارتة يف

 ذلااك يف مباااملخاادرات،  علاى دوتااريت الارئيس حلارب الصاارحية معارضاتها علااى ردا  ، جااءت ليماا دي
 يوجاد ال أنا  البعثاة تقرير ويذكر. القانون نطاق خارج القتل عمليات عن املزعومة املسؤوليته إدانتها
 ،فاورا   عنهاا اإلفاراج إىل املختصاة السلطات اودع. ليما دي السيناتور ضد اجلنائية القضايا يربر دليل

 التشااريعات علااى التصااويتاملشاااركة يف  ساايما وال الشاايوخ، جملااس أعمااال يف باملشاااركة هلااا والسااماح
 .اهلامة
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الاايت  الطااوارئ حالااة تنتقااد طلبااات عاادة االعتقااال، رهاان تزالاا مااا يتالاا ليمااا، دي الساايناتور توقاادم .53
 .التحقيق أثناء الشرطة أفراد مساءلة، وتطال  بزيادة دوتيريت لرئيسفرضها ا

 

 الربملااااين الحتاااادالتابعاااة ل للربملاااانيني اإلنساااان حقاااوق جلناااةقبااال  مااان الن ااار قياااد حالتاااان حالياااا   وهنااااك .54
 .ليما دي السيدة عضو الربملان فيهم مبن والسابقني، احلاليني النواب من مخسة تضم اليت الدويل ،

 

  
 *السودان جنوب

 :السابقة التطورات ملخص 
 يف الوطنيااة التشااريعية اهليئااة أنشاائت وقااد. 2011 متااوز/ يوليااو يف اسااتقالل  السااودان جنااوبحقااق  .55

عضاوا   50، والباالغ الوطنياة التشاريعية اجلمعياةعضاوا  يشاكلون  332اليت تتكون من  التايل، الشهر
 ،2013 متااوز/ يوليااو منااذ أهليااة حاارب الاابالد اجتاحاات فقااد ذلااك، ومااعيشااكلون جملااس الدولااة. 

 .انقالب بإثارة مشار ريك الرئيس نائ  واهتم ،حكومت  كري  سلفا الرئيس رفض عندما
 السياسااااية واألحاااازاب املساااالحة واملعارضااااة احلكومااااة بااااني اتفاااااق نااااص ،2015آب/ أغسااااطس ويف .56

 كنائاا   مشااار والساايد ،رئيسااا   كااري  الساايد مااع انتقاليااةوحاادة وطنيااة  حكومااة تشااكيل علااى ،األخاارى
 مان ( املكوناةTNLA) االنتقالياة الوطنياة التشاريعية اجلمعياة تشاكيل علاى ناص كماا.  للرئيس أول

 .الوطنية التشريعية اجلمعية حمل لتحل ،عضو 400
 

 الادورة األوىل ،(TNLA) االنتقالياة الوطنياة التشريعية اجلمعية عقدت ،ملستمرا القتال خضم ويف .57
 .هلا رئيسا   ماكانا لينو أنطوين السيد وانتخبت ،أغسطس/آب  يف هلا

 

 يسااام   ،رئاسااايا   مرساااوما   كاااري  الااارئيس أصااادر ،كاااانون األول/ ديسااامرب  ويف. البلاااد يف قتاااالال واساااتمر .58
 سااارييلو توماااا  الفرياااق أعلااان ،2017 آذار/ ماااار  ويف. الساااودان جناااوب يف وطاااين حاااوار باااإجراء
 واصاالت الصااراع، خضاام ويف. إثيوبيااا يف املنفااى إىل انتقاال مث. احلكومااة ضااد مساال  متاارد عاان سااواكا
 .اجتماعاهتا (TNLA) االنتقالية الوطنية التشريعية اجلمعية

 136 اجلمعية العامة الـــ منذ الرئيسية التطورات 
 

 وقااف وأعلاان ،انت اااره طااال وطنيااا   حااوارا   رمسيااا   كااري  ساالفا الاارئيس أطلااق ،2017 أيااار/ مااايو 22 يف .59
 السااابق للاارئيس األول النائاا  رفااض ،حزيااران/ يونيااو 26 ويف. واحااد جاناا  ماان العدائيااة األعمااال
 .اجلاري الوطين احلوار إىل لالنضمام دعوةال أفريقيا، جنوب يف حاليا   املوجود مشار،
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 السياسااايونعتقلاااون وامل(، SPLM) الساااودان لتحريااار الشاااعبية احلركاااة قالااات ،متاااوز/ يولياااو 24 ويف .60
 قااااطع وقاااد. بأوغنااادا كمبااااال  يف اجتمااااعهم بعاااد احلااازب توحياااد إعاااادة علاااى وافقاااوا إهنااام ،الساااابقون
-SPLM الشاعبية احلركاة) املعارضاة حازب رئايسو  ،السابق للارئيس االول مشار النائ  االجتماع

IO). 
 
 
 
 

 باااني إليهاااا التوصااال مت الااايت الناااار إطاااالق لوقاااف املختلفاااة االتفاقاااات مااان الااارغم علاااىاساااتمر القتاااال  .61
 أكثار نازح وقاد. احلارب يف مصارعهم لقاوا شاخص الاف 300 حاواىل ان ويقادر. املتحارباة األطراف

 .شخص مليون 3.5 من
 

 شاااخص مليااون 1.2 حناااو بااأن التقاااارير أفااادت حيااث مأسااااوية، البلااد يف اإلنساااانية احلالااة تاازال وال .62
 .اجملاعة يواجهون

 

 *السورية العربية اجلمهورية 
 

 السابقة التطورات ملخص 
 

، وتزايادت اجلنوبياة درعاا مدينة يف ،2011 آذار/ مار  يف للدميقراطية مؤيدة احتجاجات اندلعت .63
 العنااف وتصاااعد. األسااد بشااار الاارئيس باسااتقالة تطالاا  ،الااوطين الصااعيد علااى احتجاجااات لتصاب 
 االئاتالف املعارضاة قاوى شاكلت ،2012 الثااين تشارين /نوفمرب ويف. أهلية حرب إىل البلد واحندر
" الشااارعي املمثااال" بأنااا  ،السااارعة وجااا  علاااى الااادول مااان العدياااد بااا  اعرتفااات الاااذي الساااوري، الاااوطين
 .السوري للشع 

 

 مؤيادو وفااز ،الرئيساية املعارضاة أحازاب قاطعتهاا. 2012 أياار/ ماايو يف برملانياة انتخابات وأجريت .64
 ثالثاة لوالياة األساد الارئيس انتخااب عيادأُ  ،2014 حزياران/ يونياو ويف. كبارية  بأغلبياة األساد الرئيس
 .2016نيسان/ أبريل يف الربملانية االنتخابات املعارضة ورفضت. سنوات سبع مدهتا

 خارطاة أياد الاذي 2254 رقام القارار الدويل األمن جملس اختذ ،2015 كانون األول/ ديسمرب  ويف .65
 للحكااام تأيياااده عااان واعااارب ،الناااار طاااالقإ وقاااف إىل القااارار ودعاااا. ساااورية يف الساااالم لعملياااة طرياااق

 حاارة انتخابااات واجااراء جديااد دسااتور لصااياغة وعمليااة زمنيااا   جاادوال   ووضااع الطااائفي، وغااري الشااامل
 .املتحدةاألمم  شرافإ حتت 2017 حزيران/ يونيو حبلول ،ونزيهة
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كاااانون   30 يف وتركياااا روسااايا االحتادياااة برعاياااة الااابالد، أحنااااء مجياااع يف الناااار إطاااالق وقاااف بااادأ وقاااد .66
 احلكومااااة بااااني السااااالم حمادثااااات قاااادتوعُ . القتااااال اسااااتمر ذلااااك، ومااااع. 2016 األول/ ديساااامرب

كااااانون الثااااااين/   يف( كازاخساااااتان) أسااااتانا يف املتحااااادة األماااام وممثلاااااي املعارضااااة قاااااوات ماااان والعديااااد
 .2017يناير

 جنياف يف املتحدة األمم فيها توسطت اليت السوريني بني احملادثات من الرابعة اجلولة اختتمت وقد 
 ،آذار/ ماااار  15 يفو . احملادثاااات مااان اجلديااادة اجلولاااة أعماااال جااادول ووضاااعت ،آذار/ ماااار  يف

 .احلرب من السابع عامها سورية دخلت
 136 اجلمعية العامة الـــ منذ الرئيسية التطورات 

 عقااادي ومل. ابساااوري معاااين عمااال فرياااق تشاااكيل التنفيذياااة اللجناااة قاااررت، 136اجلمعياااة العاماااة الاااااا  يف .67
 الربملااان مشااركة لضاامان املبذولاة اجلهاود ألن أياار/ مااايو، 23 و 22 يفالاذي كااان مقاررا   جتمااعاال

 يكااون لاان وأسااتانا جنيااف حملادثااات موازيااة آليااات إنشاااء أن الربملااان رأىحيااث . تاانج  مل السااوري
 .مفيدا  

 املتحادة األمام مبعاوث حضرها للسالم، أستانا حمادثات من جديدة جولة عق  ،أيار/ مايو 4 ويف .68
 بشااأن مااذكرة مت توقيااع وتركيااا، اإلسااالمية، إيااران ومجهوريااة ،روساايا االحتاديااةو  ميسااتورا، دي سااتافان
 لتخفياااف منفصااالة منااااطق أربعاااة إنشااااء علاااى واتفقاااوا. ساااوريا يف التصاااعيد لتخفياااف منااااطق إنشااااء

 احلكوماااة باااني القتالياااة األعماااال وقاااف علاااى االتفااااق ويااانص. األقااال علاااى أشاااهر ساااتة ملااادة التصاااعيد
. والطبياة اإلنساانية للمسااعدات ال اروف وهتيئة ،املناطق داخل املسلحة املعارضة ومجاعات السورية

 .املناطق بعض يف العنف ختفيف إىل أدت املذكرة إن وقيل
 علاى وركازوا. جنيف يف السوريني بني فيما احملادثات من السابعة اجلولة بدأت ،متوز/ يوليو 10 ويف .69

. اإلرهاااب مكافحااة إىل الراميااة واجلهااود االنتخابااات، اجلديااد، الدسااتور احلكاام، ن ااام: قضااايا أربااع
 وماااان". تاااادرجييا   تقاااادما  " حققاااات احملادثااااات أن املتحااادة األماااام مبعااااوث قااااال ،متاااوز/ يوليااااو 15 ويف

 .2017 عامأيلول/ سبتمرب  يف احملادثات من القادمة اجلولة جترى ان املتوقع
متوز/ يوليو، مت إعفاء السيدة هدية خلف عبا  ،أول رئيسة للربملان الايت أعياد انتخاهباا يف  20 ويف .70

 ، من مهامها كرئيسية للربملان.2017حزيران/ يونيو  7
 ماوللر، أورساوال املتحادة، لألمام التاابع الطاوارئ حااالت يف اإلغاثة منسق نائ  أكد متوز/ يوليو، 27 يف .71

 اخلاوف، أساالي  وتساتخدم املادنيون، فيا  يعااين الاذي الوقات يف يصامت ينبغي على أحد مّنا أن ال" أن 
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 ". للحرب كوسائل  املعونة، أشكال من وغريها الطبية واإلمدادات واملياه، الغذاء، من احلرمان
 

 كوساشايف.ك السايد ،بساوريا املعاين العمال فرياق مان عضاوان ساافر ،2017أيلول/ سبتمرب 5 ويف .72
 اسااوري إىل املتحاادة لألماام اخلاااص املبعااوث مااع حمادثااات إلجااراء ،جنيااف إىل بيتشاايا دياال. ر والساايد
 تعمال طبياة حكومياة غاري ملن ماة السويساري الفارع بارئيس أيضاا   اوالتقيا. ميساتورا دي ستافان السيد

 (.نفصلامل تقريرال ان ر) جنيف يف السوري والسفري سوريا، يف
 

 * تايالند 
 

 السابقة التطورات لخصم 
 

 أياااار/ ماااايو 22 يف تشاااا - أو - تشاااان براياااوث اجلنااارال أعلااان السياساااي، الشااالل مااان أشاااهر بعاااد .73
 (NCPO) والن اااام للسااالم وطنياااا   جملساااا   وأنشاااأعلاااى السااالطة،  سااايطر قاااد اجلااايش أن ،2014

 ثاااالث ماان طرياااق خارطااة الن اااامللسااالم واحلفااااة علااى  الاااوطين اجمللااس واعلااان. يتااوىل حكااام الاابالد
 ولكناا  ،2015نيسااان/ أبرياال يف الدسااتور مشااروع وأجنااز. عااام خااالل الدميقراطيااة السااتعادة مراحاال
 .اجليش عين  الذي الوطين اإلصالح جملسمن قبل  رفض

 

 7 يف جااريأُ  اسااتفتاء يف اجلديااد الدسااتور مت إقاارار مشاااريع،التااأخري لعاادة ماارات، والعديااد ماان  وبعااد .74
بشااااكل  يوافااااق أن ينبغااااي الشاااايوخ جملااااس أن إىل أيضااااا   االسااااتفتاء وأشااااار. 2016آب/ أغسااااطس

. (NCPO) الااااوطين اجمللااااس اقرتحاااا  مااااا حنااااو علااااى اجلديااااد، الااااوزراء رئاااايس تعيااااني علااااى مشاااارتك
 أدوليااديج بوميباول امللاك وفااة قبالوالايت مل تقار  للدساتور، التعديالت من مزيدا   القرار هذا ويتطل 

 مث العاارش، إىل اجلديااد امللااك صااعد ديساامرب ، /األول كااانون  1 ويف. األول تشاارين /أكتااوبر 13 يف
 يفو . نااوفمرب /الثاااين تشاارين يف ،الااوطين اجمللااس قدماا  الااذي املشااروع علااى تعااديالت إدخااال طلاا 
( الدسااتور) اجلديااد املعاادل امليثاااق تشااا أو تشااان برايااوث الااوزراء رئاايس قاادم ،2017 فرباياار /شااباط
 .امللكية ملوافقةمن أجل ا للملك

 

 136 اجلمعية العامة الـــ منذ الرئيسية التطورات 
 

 هنايااة منااذ دلاالبالدسااتور العشاارين ل وهااو ،عاادلامل الدسااتور امللااك عوقّاا ،2017نيسااان/ أبرياال 6 يف .75
 منتصاف يف اجلدياد الناواب جملاس انتخاباات جتارى أن املارج  ومان. 1932 عام يف املطلقة امللكية

 .2018 نوفمرب /الثاين تشرين أقصاه موعد ويف ،2018 عام
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 قاانون مشاروع (NLA) الاوطين التحريار جايش اعتماد ،/ يونياوحزياران 22 يف منفصال، تطور ويف .76
وفر يا ماا ،قانوناا   ملزماة الوطنياة االسارتاتيجية هذه وستكون. عاما   20 مدهتا وطنية اسرتاتيجية بشأن

" انتقالياة" مرحلاة وخاالل. قادماة عاماا   العشارين مادى علاى املنتخباة احلكومات علىإشرافا  عسكريا  
التقااادم الاااذي  نقااادم تقريااارا  فعااااال  عااات أن مساااتقبلية حكوماااة أي علاااى جيااا  سااانوات، مخاااس مااادهتا
 .الوطين اجمللس يعين  شيوخ جملس إىل ،سنة ربع كل  أحرزت 

 

 لإلجااراءات األساسااي القااانون مشااروع (NLA) الااوطين التحرياار جاايش أقاارّ  ،ويولياا /متااوز 13 ويف .77
 أصااااحاب رمحُيااا املقاااارتح، القاااانون ومبوجاااا . سياساااية مناصاااا  يشاااغلون الااااذين لألشاااخاص اجلنائياااة

 سان حالاة وىف. رجعاي باأثر القاانون ينفذوسا. حضوريا   حياكموا أن يف حقهم من السياسية ناص امل
 رئايس ضاد التنفياذ وقاف معمعروضة أمام احملاكم  قضايا ربعأ استئناف إىل يؤدى نأ ميكن القانون،
 .شيناواترا ثاكسني السابق الوزراء

 

 واحاادة قضااية يف الن اار حاليااا   الاادويل الربملاااين الحتااادحقااوق اإلنسااان للربملااانيني التابعااة ل جلنااة وتتااوىل .78
 .نائبا  واحدا   تشمل

 

 *تركيا 
 

 السابقة التطورات ملخص 
 

محّاااال و . انقااااالب حاولااااةمب العسااااكريني الضااااباط ماااان جمموعااااة قاماااات ،2016 / يوليااااومتااااوز 15 يف .79
 العماار ماان يبلااغ واعاا  وهااو غااولن، هللا فات  الساايد أتباااع إىل املسااؤولية أردوغااان طياا  رجاا  الارئيس

 الطااوارئ حالااة وباادأت. 1999 عااام منااذ املتحاادة الواليااات يف الااذايت املنفااى يفيعاايش  ،عامااا   75
فصاال أو ب احلكومااة وقاماات. كتااوبرأ تشاارين األول/ يف متدياادها ومت / يوليااومتااوز يف أشااهر ثالثااة ملاادة

 ومادعِ  قااض 2,700 عان فضاال   املناصا ، خمتلاف مان شاخص 000,68 عان يقال ال مااتوقيف 
 القاااانون وسااايادة ،الدساااتوري الن اااام إىل الساااريعة العاااودة إىل الااادويل الربملااااين االحتااااد دعاااا وقاااد. عاااام

 احلاااازب أعضاااااء ماااان عاااادد علااااى القاااابض ألقاااايَ  نااااوفمرب، /الثاااااين تشاااارين ويف. األساسااااية واحلريااااات
حيااث مت  زب،احلاا ماان مشاااركانن زعيمااا بياانهم ماان وكااان. (HDP) املعااارض الشااعيب الاادميقراطي

 .باإلرهاب تتعلق بتهم عليهما لقبضإلقاء ا
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. أخارى أشاهر ثالثاة ملادة الطاوارئ حالاة متدياد علاى الربملان تصوّ  ،2017 يناير /الثاين كانون  ويف .80
 الربملااااين الن اااام مااان بااادال   رئاسااايال ن اااامال إدخااااليقضاااي ب دساااتوري تعاااديلإجاااراء  علاااى وافاااق كماااا
 .احلايل
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 خاااالل مااانبأغلبياااة بسااايطة  الدساااتوري التعاااديل علاااى املوافقاااة متااات ،2017 / أبريااالنيساااان 16 يف .81
. 2029 عااام حااىت بالرئاسااة لالحتفاااة أردوغااان الاارئيس أمااام الطريااق التعااديل مهاادَّ  وقااد. سااتفتاءاال
 /متااوز 19 حااىت أشااهر ثالثااة ملاادة الطااوارئ حالااة متديااد علااى الربملااان وافااق ،/ أبرياالنيسااان 18 ويف
 .ويولي

 

 فارض ومناذ. أخارى أشهر ثالثة ملدة الطوارئ حالة متديد على الربملان تصوّ  ، ويولي /متوز 17 ويف .82
 ،شاااخص 50000 مااان أكثااار علاااى القااابض لقااايأُ  ،2016 ويوليااا /متاااوز  20 يف الطاااوارئ أحكاااام

 .وظائفهم من شخص 150000 وفصل  
 

 (HDP) الشاعيب الادميقراطي احلازب مان برملاانيني ضاد ذتاخُتا اليت اإلجراءات من املئات تزال وال .83
 إلغااء إىل أدى ماا ،مانهم العدياد ضاد األخارية األشاهر يف بالساجن إضافية أحكام صدرتوأُ . جارية
 يف معااتقال   برملانيااا 12 هناااك وكااان. الشااعيب الاادميقراطي احلاازب ماان آخاارين لربملااانيني الربملانيااة الواليااة

 .أغسطس /آب منتصف
 

 تضام قضايتني، يف الن ار حالياا   الادويل الربملااين الحتاادالتابعاة ل للربملاانيني اإلنساان حقوق جلنة وتتوىل .84
 .الربملان يف سابقني وعضوين نائبا   55

 * (البوليفارية اجلمهورية) فنزويال 
 السابقة التطورات ملخص 

 الوحاااااادة حلاااااازب املسااااااتديرة املائاااااادة ائااااااتالف فاااااااز ،2015 ديساااااامرب /األول كااااااانون  انتخابااااااات يف .85
 رئاايسهازمااا  حاازب  ،الوطنيااة اجلمعيااة يف املقاعااد ثلثااي ماان بااأكثر (،MUD) املعااارض الاادميقراطي
 جيااري احلااني، ذلااك ومنااذ. (PSUV) فناازويال يف املوحااد االشاارتاكي احلاازب -  مااادورو نيكااوال 

 العاادل وحمكمااة ،والاارئيس ،(MUDحاازب مااود)  علياا  يساايطر الااذي الربملااان بااني املسااتمر الصااراع
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 (.TSJ) العليا
 
 

 املائاااادة ائااااتالف قدماااا  عرضااااا   ،2016 نيسااااان أبرياااال يف (TSJ) العليااااا العاااادل وحمكمااااة رفضاااات .86
 يف وبادأ. ماادورو الارئيس والياة لتخفايض، (MUD) املعاارض الدميقراطي الوحدة حلزب املستديرة

 مان كباري  عادد مجاع مان الارغم وعلاى. منصاب  مان الارئيس إلخراج استفتاء إلجراء التما  مايو /أيار
 .االستفتاء لطل  إجراء املناس  الوقت يف املعقدة العملية تكتمل مل التوقيعات،

 

 وعقااد. 2016 ويولياا /متااوز أواخاار يف كراكااا   إىل بزيااارة الاادويل الربملاااين لالحتاااد العااام األمااني وقااام .87
 ،الارئيس ونائا  ماادورو، الارئيس ذلاك يف مباا مساتوى، أعلاى علاى األطاراف خمتلاف ماع اجتماعات

 القاوي اهتمامهاا عان واملعارضاة احلكوماة من كل  وأعربت. ألوب رامو  هنري آنذاك الربملان ورئيس
 إساابانيا وزراء رئايس زابااتريو الساايد بقياادة اجلارياة الوساااطة جهاود يف الادويل الربملاااين االحتااد مبشااركة
 إىل رمسياااا   يااادعَ  مل الااادويل الربملااااين االحتااااد أن بيااادَ . اجلنوبياااة أمريكاااا أمااام احتااااد رعاياااة حتااات الساااابق،
 .احملادثات

 

 االنتخاباااااات بشاااااأن مؤقااااات اتفااااااق إىل واملعارضاااااة احلكوماااااة توصااااالت ناااااوفمرب، /الثااااااين تشااااارين ويف .88
 مان التالياة اجلولاة   مل تُعقادأن بيدَ . الفاتيكان دعمهاي حوار عملية من كجزء  ،اخلارجية واملساعدات
 .2017 / ينايرالثاين كانون  يف عقدها مقررا   كان  اليت احملادثات،

 

 جونينات باورخيس أنادريس خولياو السايد الوطنياة اجلمعياة انتخبات ،2017كانون الثاين/ ينااير  ويف .89
 السايد ،برملااين عضاو علاى بضقُا نفسا ، الشاهر ويف. السانوي التنااوب مان كجازء  هلاا، جديادا   رئيسا  
 العلياااا العااادل حمكماااة رفضااات ،/ فربايااارشاااباط 17 ويف. عساااكرية حماكماااة إىل واقتياااد كاااارو،  جيلااارب

(TSJ)  2014 عاام مناذ املعتقال لاوبيز، ليوبولادو املعارضة حزب زعيمإلطالق سراح  االستئناف 
 الربملااااين االحتاااد بعثااة جتاارِ  ومل. مااادورو الاارئيس ضااد ساالمي احتجاااج تن اايم بعااد" اإلرهاااب" بتهمااة
 يف املوحااااد االشاااارتاكي احلاااازب ألن ،/ مااااار آذار يف إجراؤهاااااالاااايت كااااان مقااااررا   فناااازويال، إىل الاااادويل
 وفاااادمالئمااااة السااااتقبال  ال ااااروف أن ياااارَ  مل التنفيذيااااة، الساااالطة ماااان املاااادعوم ،(PSUV) فناااازويال
 تغتصاااا  بااااأن قاااارارا   العليااااا احملكمااااة اختااااذت ،2017 / مااااار آذار 29 ويف. كاراكااااا   يف اللجنااااة

 بياناا   الادويل الربملااين االحتااد وأصادر. الاذي أُلغاي الحقاا   الوطنياة، اجلمعياة سالطاتباالساتيالء علاى 
 .الدولة سلطات بني التام الفصل إىل ويدعو التحرك هذا يدين
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 دساتور صاياغة إلعاادة اجتماعاا   سيعقد إن  مادورو نيكوال  الرئيس قال ،2017 / مايوأيار 1 يف .90
 / ماااايو،أياااار 1 23 ويف. الشااوارع يف االحتجاجاااات مااان جدياادة موجاااة اإلعاااالن هااذا وأثاااار. البلااد
 بصاااياغة املكلفاااة التأسيساااية اجلمعياااة أعضااااء انتخااااب شاااروط علاااى رمسياااا   تااانص وثيقاااة الااارئيس وقاااع

 .جديد دستور
 

 الوطنياة اجلمعياة رئايس أعلان ،/ يولياومتاوز 3 ويف. الارئيس خطاة الفاور علاى الوطنياة اجلمعياة رفضت .91
 خطااط لاارفض الفرصااة الناااخبني إلعطاااء ،/ يوليااومتااوز 16 يف رماازي اسااتفتاء ساايجري أناا  بااورخيس
 احلكوماة أنصاار مان 100 حاوايل اقاتحم ،/ يوليومتوز 5 ويف. الدستور كتابة  إلعادة مادورو الرئيس
 يف عضاو فايهم مبان مانهم، أربعاة وأصاي . الربملاان أعضااء مان عاددا هاامجوا حياث الوطنياة، اجلمعية

، الااايت سولورساااانو ديلساااا السااايدة ،التابعاااة لالحتااااد الربملااااين الااادويل للربملاااانيني اإلنساااان حقاااوق جلناااة
 الربملاان علاى اعتاداء أي: "قاائال اهلجاوم، الادويل الربملااين االحتااد رئايس وأدان. خطارية جبراح أصيبت

 الوساايلة هااو احلااوار" أن الاادويل الربملاااين لالحتاااد العااام األمااني وأضاااف". الدميقراطيااة علااى اعتااداء هااو
 اجلربياة اإلقاماة لاوبيز السايد العليا العدل حمكمة منحت ،/ يوليومتوز 8 ويف". العنف ءهناأل الوحيدة
 .الصحية حالت  بسب  ، وذلك"إنسانية أسباب" نتيجة

 

 ناخاا  مليااون 7.7 حنااو ماان املائااةب 98 رفااض ،قانونااا   ملاازم غااري اسااتفتاء ويف ،/ يوليااومتااوز 16 ويف .92
 وأياادوا مااادورو، الاارئيس اقرتحهااا الاايت التأسيسااية اجلمعيااة( مسااجل ناخاا  مليااون 19.5 أصاال ماان)

 عااان للااادفاع املسااالحة القاااوات صااااحلوصاااوتوا أيضاااا  لو . 2019 عاااام قبااال رئاساااية انتخاباااات إجاااراء
 .احلايل الدستور

 

 وحاذرت. احملكماة إىل بديال قاضيا   20 و ،قاضيا   13 الوطنية اجلمعية عينت ،/ يوليومتوز 21 ويف .93
/ متااوز ي 22 ويف. القضاااة علااى احلكاام وميكاان قانونيااة، غااري التعيينااات أن ماان العليااا العاادل حمكمااة
 ،وباطال الغِ " موازياة علياا حمكماة" لتشاكيل القضااة تعياني باأن العلياا العادل حمكمة حكمت ،يوليو

 قضااااة ثالثاااة عااان يقااال ال ماااا احتجاااز ،/ يولياااومتاااوز 25 وحبلاااول. للدساااتور مباشااارا   انتهاكاااا   ويشاااكل
 .اخليانة يف الشتباهبتهمة ا حديثا   معينني

 

 545 ضاامت الاايت التأسيسااية اجلمعيااة وانتخابااات ،احلكومااة ضااد الشااوارعيف   اااهراتامل واشااتدت .94
 أشاهر أربعاة مان يقارب ماا مناذ القتلاى عادد جتااوز ،/ يولياومتاوز 27 ويف. / يولياومتاوز 30 يف عضوا  
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 .آخرين 1200 من يقرب ما وجرح. شخص 100 االضطرابات من
 املعارضاة رفضاتوقاد . املعارضاة ماع سالم حمادثات إجراء مادورو الرئيس اقرتح ،/ يوليومتوز 27 يف .95

 املتضاررين، وتعاويض والعدالاة ،قاائقاحل تقصايل جلناة سينشا  أنا  ماادورو الارئيس أعلان كما.  العرض
 علااااى مرشااااحا   6100 ماااان أكثااار اعاااارتاض جلُساااا وقااااد. التأسيساااية اجلمعيااااة انتخاااااب بعااااد مباشااارة

 .االنتخابات
 

 البااالغ قلقهمااا عاان ،العااام وأميناا  الاادويل الربملاااين االحتاااد رئاايس ماان كاال  أعاارب ،/ يوليااومتااوز 28 ويف .96
 ال( الوساااطة) االحتاااد عاارض ان" العااام االمااني وقااال. فناازويال يف الاادماء وإراقااة العنااف اسااتمرار إزاء
 رئاايس ماان كال  ودعااا". االطااراف مجياع مااع بالتعاااون االزماة حاال يف للمساااعدة حماولاة يف متاحااا   يازال

وذلاااك  التأسيساااية اجلمعياااة انتخاباااات عقاااد خطاااةوقاااف  إىل ،العاااام واألماااني الااادويل الربملااااين االحتااااد
 .السالم ملصلحة

 علاااى التصاااويت جااارى املتصااااعد، والااادويل الاااوطين الضاااغط مااان الااارغم وعلاااى ،/ يولياااومتاااوز 30 ويف .97
 وأعلااان. االسااابوع هناياااة يف مصااارعهم اشاااخاص 10 عااان يقااال ال ماااا لقااايَ  وقاااد. التأسيساااية اجلمعياااة
 8 حناو أو املائاة،ب 41، جتااوزت االنتخاباات يف النااخبني مشااركة نسابة أن الوطين االنتخايب اجمللس
، أنا  مت التصاويت ن اام قادمت اليت الشركة قالت ،أغسطس /آب 2 يف ذلك، ومع. ناخ  ماليني

 .األقل على التالع  بأرقام املشاركني يف التصويت، وتضخيمها مبليون صوت
، ديااارهم ماان املعارضااة زعماااء كبااار  ماان اثناانيعلااى  القاابض األماان رجااال القااى ،/ يوليااومتااوز 31 ويف .98

 التااا مر خاااالل مااان ،اجلربياااة اإلقاماااة شاااروط النتهاكهماااا ليااادزما، أنطونياااو والسااايد لاااوبيز السااايد مهااااو 
 .مادورو الرئيس تنتقد فيديو بيانات نشرو  للهروب

 الارئيس زوجاة بيانهم ومان الدساتورية، اليماني التأسيساية اجلمعياة أعضااء أدى أغسطس، /آب 4 يف .99
 وأدى. معيااةللج رئيسااا رودريغيااز، ديلسااي الساايدة السااابقة، اخلارجيااة وزياارة انتخبااتو . وابناا  مااادورو
  أيضااااا اليمااااني الاااادويل، الربملاااااين لالحتاااااد التنفيذيااااة اللجنااااة يف سااااابق عضااااو وهااااو فيفااااا ،. د الساااايد
 ،بشااكل صااري  مااادورو لاارئيسالاايت تنتقااد ا دياااز، اورتيجااا لااويزا العااام النائاا  عارضاات وقااد. كعضااو

 أغسااااطس، /آب 5 ويف. التصااااويتعمليااااة  يف غااااشوجااااود  مباااازاعم مستشااااهدة اجلمعيااااة، تنصااااي 
 .دياز استبعاد السيدة حذف على التأسيسية اجلمعية صوتت

 

 اجلمعياااااة بشااااارعية االعااااارتاف ،إقليمياااااة من ماااااات وكاااااذلك ،املنطقاااااة يف بلااااادان عااااادة رفضاااااتقاااااد و  .100
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 .التأسيسية
 

 ،التاوايل علاى أغساطس /آب 5 و 4 ياومي لوبيز والسيد ليدزما السيد عن فرجأُ  منفصل، تطور يفو  .101
 .اجلربية اإلقامة أخرى مرة اوأودع

 لتجريااد اجلاريااة احملاااوالت الاادويل الربملاااين االحتاااد أصاادره صااحفي بيااان أدان ساابتمرب، /أيلااول 1 ويف .102
 ،آب /أغسااطس منتصااف يف التأسيسااية اجلمعيااة اختذتاا  قاارار عقاا  ساالطتها، ماان الوطنيااة اجلمعيااة

ات قيااد ملضاايقة احلاني ذلاك مناذ اختذتاخلطوات الت  و  التشريعية، السلطات يف نفسها لتوظيف 
 اجلمعيااااة بااااأن تفيااااد الاااايت، و التقااااارير أعقاااااب يف الصااااحفي البيااااان وجاااااء. وأعضاااااء اجلمعيااااة الوطنيااااة

 .اخليانة بتهمة النواب من العديد حماكمة إىل دعت التأسيسية
 اإلنسااان حقااوققباال جلنااة  ماان الن اار قيااد قضااايا ساات هناااك كاناات  ،2017 ساابتمرب /أيلااول وحااىت .103

قااد و . ماان النااواب احلاااليني والسااابقني 23 فيهااا وشااارك ، الاادويل الربملاااين حتااادالتابعااة لالللربملااانيني 
 بعثاااة ولااات ياااتم إجاااراء .أغساااطس/ آبو ، و يولياا /متاااوز / يونياااو،حزياااران يف جديااادة شااكاوى وردت
 انعاادام ،االسااتقرار عاادم اسااتمرار: خمتلفااة ألسااباب، 2013 عااام منااذ هلااا املخطااط اإلنسااان حقااوق
 .احلكومة جان  من التعاون وعدم ،األمن

 *اليمن 

 السابقة التطورات ملخص 
 فربايااار /شااباط مناااذ حاارب حالاااة ويف ،2012 عااام منااذ سياساااي حتااول مبرحلاااة متاار الااايمن فتئاات مااا .104

 الااارئيس تاااوىل مث. الربملاااان حااالمت و  ،السااالطة علااى املتماااردة احلاااوثيني حركاااة اساااتولت عناادما ،2015
 اململكااااة بااادأت ،2015 ماااار  /آذار يفو . اجلنوبياااة عااادن مدينااااة إىل رئاسااات نقااال  هاااادي منصاااور
 أعاااد ،2016 آب/  أغسااطس ويف. احلااوثيني ضااد جويااة ضااربات حلفاااء وتسااعة السااعودية العربيااة

 اململكاااة مااان وبااادعم ذلاااك ماااوازاة ويف. 2015 عاااام يف وهحلّااا الاااذي الناااواب جملاااس عقاااد احلوثياااون
 الحقاا   انتقال مث) الساعودية العربياة باململكاة جادة يف الربملاان مان فصيل تشكيل مت السعودية، العربية

 عادن/  وجادة صانعاء يف الفصايلني أعضاء مجيع مت انتخاب وقد(. عدن مدينة – اجلنويب امليناء إىل
 .سنوات ست ملدة 2003 عام يف

 -  طرياق خارطاة الايمن إىل اخلااص املتحادة األمام مبعاوث قدم ،2016 أكتوبر /األول تشرين ويف .105
 احلااوار علااى تقااوم وحاادة حكومااة وتشااكيل املاادن، ماان احلااوثيني انسااحاب مشلاات –رفضااها الاارئيس 

 ،2017 ينااااير /الثااااين كاااانون  ويف. الرئاساااية واالنتخاباااات الدساااتور علاااى اساااتفتاء وإجاااراء الشاااامل،
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 للااارئيس نائااا  تعياااني يقااارتح إنااا  ويقاااال. منقحاااة طرياااق خارطاااة اخلااااص املتحااادة األمااام مبعاااوث قااادم
 .وحدة حكومة املتحاربة الفصائل تشكل وعندئذ ،اإلمجاعب
 

 اللااذين الربملااانيني الفصاايلني بااني اجلمااع الاادويل الربملاااين االحتاااد حاااول ،135 اجلمعيااة العامااة الااااا ويف .106
 يف مقاعاااادمها شاااغل علاااى املباااادئي واالتفااااق األول االجتمااااع وبعاااد. عاااادن/  وجااادة صااانعاء مياااثالن

 الضاااغط بساااب  االتفااااقمت رفاااض  مشااارتك، بياااان وإصااادار واحااادا   وفااادا   بوصااافهما العاماااة اجللساااات
 .اجلمعية مقر مغادرة الفصيلني من وطل  اخلارجي

 

 يف الفصاايلني بااني اجلمااع ،جاادوى دون ،الاادويل الربملاااين االحتاااد حاااول ،2017 أبرياال /نيسااان ويف .107
 .دكا يف 136 الااا العامة اجلمعية

 

 136 اجلمعية العامة الـــ منذ الرئيسية التطورات 
 

 شااارتأو . عادن املؤقتااة العاصامة مان بالعماال قريباا   سايبدأ اليمااين الربملاان إن اجمللاس رئاايس نائا  قاال .108
 .املقبل غسطسأ آب/ منتصف يف ينعقد قد الربملان نأ ىل، إمعروفة غري مصادر

 

 ،أياار/ ماايو ويف. الزبيادي يادرو ع اللاواء عادن حااكم هاادي الارئيس أقاال أبريل، /نيسان 27 ويف .109
 .االنتقايل اجلنويب اليمن جملس السابق احلاكم لشكّ 

 بااأن التقااارير أفااادت إذ ضاائيل، تقاادم سااوى املتحاادة األماام ترعاهااا الاايت السااالم حمادثااات تشااهد ومل .110
  مسااؤول قااال يونيااو، /حزيااران 5 ويف. املتحاادة األماام مبعااوث قاارتاحال هانتقاااد يواصاال هااادي الاارئيس

 متهماا ،الابالد إىل العاودة من لليمن اخلاص املتحدة األمم مبعوث منع مت إن  ،احلوثي حركة يف كبري
 .بالتحيز إياه

 

 اساااتئناف" إىل أماااور مجلاااة يف فيااا  دعاااا ،بياناااا   األمااان جملاااس رئااايس أصااادر ،حزياااران/ يونياااو 15 ويف .111
 علاى للتغلا  ،نياة وحبسان البنااءة املشااركة علاى النازاع أطاراف مجياع" وحثّ  ،"شاملة سياسية عملية

 ". سلمي حلإجياد و  العقبات
 

 

 جملاس مباادرة" الادويل الربملااين االحتااد رئايس إىل النواب جملس رئيس أرسل أغسطس، /آب  1 ويف .112
 الصاادر املتحادة األمام ببياان الناواب جملاس مباادرة وتعارتف". الايمن يف الاراهن الوضاع بشاأن النواب

 العساكرية العملياات ومجياع للحارب حاد وضاع إىل األطاراف مجياع" وتادعو،  يونيو /حزيران 15 يف
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 ماان اليمنيااني ملعاناااة حااد وضااع" و ،"الاايمن علااى املفااروض واجلااوي ،والبحااري ،الااربي احلصااار ورفااع
 ". القاتلة واألوبئة ،اخلانق واحلصار ،احلرب ف ائع

 

 وازداد. شاااخص 10000 عاان يقااال ال مااا مقتااال عاان أساافر ماااا القتااال، اساااتمر نفساا ، الوقاات ويف .113
 علاااى شاااخص ملياااون 6.8و ،األغذياااة بااانقص مهاااددون شاااخص ملياااون 17 هنااااك: اجملاعاااة خطااار
 الاذي الكاولريا وبااء أن األمحار للصالي  الدولياة اللجناة أعلنات ،ويوليا /متاوز 10 ويف. اجملاعة وشك
 .اليمن يف شخص 300000 من أكثر أصاب ،أسابيع 10 استمر

 

 الوقااات يف حااالتني يف الن ااار ،الاادويل الربملااااين حتااادالتابعااة ال للربملاااانيني اإلنسااان حقاااوق جلنااة وتتااوىل .114
 .اثنني نائبني تضم احلايل،

 

 الادويل الربملااين االحتااد مقار يف اجتماعات الدويل الربملاين االحتاد رئيس عقد ،سبتمرب أيلول، 8 ويف .115
 جلماااع ،هلاااا مقااارا   صااانعاء، وتلاااك الااايت تتخاااذ مااان هلاااا مقااارا   عااادن مااان تتخاااذ الااايت الفصاااائل ممثلاااي ماااع

 علاااى املرتتبااة اإلنساااانية املعاناااة ختفياااف علااى تركاااز ،حمتملااة برملانياااة مبااادرة ومناقشاااة ن اارهم وجهااات
 .اليمين الشع 
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 :االحتادملء الشواغر يف أجهزة  -سابعاً 
 

 

 137خالل اجلمعية العامة الـ  ملؤهاالشواغر املطلوب 
 

 رئيس االحتاد الربملاين الدويل
تشااارين األول/ أكتاااوبر، رئيساااا  جديااادا  ليحااال حمااال السااايد صاااابر تشاااودري  18ساااينتخ  اجمللاااس احلااااكم، يف 

مان الن ااام األساسااي  19للمجلاس احلاااكم )املااادة  201فاارتة واليتاا  يف هناياة الاادورة )بانغالدش( الااذي تنتهاي 
 من قواعد اجمللس احلاكم(. 8و  7و  6والقواعد 

 

مان صاباح يااوم  9حاىت الساااعة وميكان تقادمي الرتشاايحات، مصاحوبة برساالة تغطيااة موقعاة وسارية ذاتيااة ماوجزة، 
  .2017تشرين األول/ أكتوبر  17الثالثاء 

 وردت حىت اآلن الرتشيحات اآلتية:وقد 
 السيدة غابرييال كويفا  بارون )املكسيك(  -

ttps://beta.ipu.org/sites/default/files/documents/cuevas_15-p.1-e.pdf;  
 السيدة إيفون باسادا )أوروغواي(. -

ttps://beta.ipu.org/sites/default/files/documents/passada_15-p.2e.pdf.  
 

 التنفيذيةاللجنة 
 تشرين األول/ أكتوبر، سينتخ  اجمللس احلاكم أربعة أعضاء، على النحو اآليت: 18يف 
شاااااغر واحااااد يتعاااانّي ملااااؤه بعضااااو )رجاااال(، ليحاااال حماااال الساااايد إ. إيثااااورو  اجملموعة اإلفريقية: 

 )كينيا(* الذي مل يعد عضوا  يف برملان بلده.
اثناني )نسااء( وعضاو واحاد )رجال(،  ثالثة شواغر، يتعاني ملؤهاا بعضاوين +:12جمموعة  

غرينجااااار )اململكاااااة املتحااااادة(  والسااااايد  -ليحلّاااااوا حمااااال السااااايد إ. لياااااديل 
 201ن.شااااارييفر )هولنااااادا( اللااااااذين تنتهاااااي فاااااارتة عضاااااويتهما يف الاااااادورة 

للمجلس احلاكم  فضال  عن السايدة ج. إلادغارد )النارويج( *الايت مل تعاد 
 ين األول/ أكتوبر.تشر  1عضوا  يف برملان بلدها اعتبارا  من 
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، إذا مل يعد عضو اللجنة التنفيذية عضوا  يف برملان بلده، يعانّي الربملاان املعاين العضاو 6.25* وفقا  للمادة 
خالهلاا إجاراء  ياتمّ  انعقااد الادورة التالياة للمجلاس احلااكم، الايت حاىت مهاما  يازاول عنا يف االحتااد باديال  

الااذي مت انتخاباا  ينتمااي إىل برملااان خمتلااف عاان برملااان العضااو الااذي وإذا كااان العضااو اجلديااد االنتخابااات. 
انتهاات فاارتة عضااويت ، فإناا  سيقضااي فاارتة كاملااة. أمااا إذا كااان ينتمااي إىل الربملااان نفساا  فإناا  ساايكمل فاارتة 

 سلف .
 

حااىت وتُقااّدم الرتشاايحات، مصااحوبة برسااالة تغطيااة موقعااة وساارية ذاتيااة مااوجزة )صاافحة واحاادة كحااد أقصااى(، 
 .2017تشرين األول/ أكتوبر 17من صباح يوم الثالثاء  9الساعة 

 
 

 اللجان واهليئات األخرى
 

 جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني
 

اثنـني مـن وباألساس جيـب أن يكونـا ، أربعة أعضاءتشرين األول/ أكتوبر،  18سينتخ  اجمللس احلاكم، يف 
 الااذي( الدميقراطيااة الكونغااو مجهوريااة) الكااا - مبوكااو. ب الساايد :حماال واليحلاا،  الرجــال واثنتــني مــن النســاء

 يف عضااوا   يعااد مل الااذي( الساانغال) غااوي .آ الساايدو  ،احلاااكم لمجلااسل 201 الاادورة يف اعضااويته فاارتة تنتهااي
 امااااواليته سااااتنتهي حيااااث ،(أيساااالندا) جونساااادوتري. ب والساااايدة ،(أملانيااااا) فااااابريتيو . ب والساااايد، الربملااااان
 .الدويل الربملاين لالحتاد 137 عامة الااااال اجلمعية انعقاد مباشرة بعد الربملانية

 

مان عشرة أعضاء مان اجلنساني. وتضام عضاوية اللجناة  مبجملهاووفقا  لقواعدها احلالية، ينبغي أن تضم اللجنة 
 عضويتهم أربعة رجال وأربع نساء. مدة دون األعضاء املنتهية

 

اللجناة، يرجاى مان املرشاحني اساتكمال االساتمارة املتاحاة علاى املوقاع ومع مراعاة املعايري احملاددة لعضاوية هاذه 
e/miscel/form-http://www.ipu.org/hr-اإللكاااااااااااااااارتوين لالحتاااااااااااااااااد الربملاااااااااااااااااين الاااااااااااااااادويل )

chrp.pdf (. وتُقّدم الرتشيحات، مصحوبة برسالة تغطية موقعاة، وسارية ذاتياة ماوجزة )صافحة واحادة كحاد
تشااارين األول/  17مااان صاااباح ياااوم الثالثااااء  9السااااعة    أن تقاااّدم لغاياااةأقصاااى( وبقيّاااة االساااتمارة والااايت جيااا

 .2017أكتوبر 
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 حقوق  املرشحون لعضوية جلنة
 للربملانيني: اإلنسان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

رساااالة  تقااادمي إىل إضاااافة ،الشاااواغر هاااذه لشاااغل املرشاااحني مجياااع مااان يرجاااى الاااذكر، الساااالفة املعاااايري ضاااوء ويف
 السااااعة ىتحااا الرتشااايحات تقااادمي وميكااان. التالياااة املعلوماااات تقااادميالتفّضااال ب املاااوجزة، الذاتياااة والساااريةالتغطياااة 
 .الوثائق وتقدمي الرقابة دائرة إىل ،2017 / أكتوبراألول تشرين 17 الثالثاء يوم من صباحا   التاسعة

 
 :اإلنسان ومعرفتك يف جمال حقوقيرجى تقدمي حملة عامة حول خربتك .  1

 
 
 
 

 
 يرجى توضي  كيفية التزامك حبقوق اإلنسان:.  2

 
 
 

 ما على للربملانيني اإلنسان حقوق جلنة وممارسات قواعد من( 1) 1 القاعدة تنص
 :يلي

 ،الدويل الربملاين اداالحت يف األعضاء الربملانات من أعضاء 10 من...  اللجنة تتكون
 حبقوق كل منهم والتزام كفاءهتم أسا  على شخصّية بصفة ماحلاك اجمللس ينتخبهم
 إحدى األقل على العضو جييد أن وجي (. للتأكيد ائلاخلط امل) مفرهوتوا اإلنسان
 العام األمني ويكفل .الفرنسيّةأو  اإلجنليزية، :الدويل الربملاين االحتاد يف الّرمسيتني، اللغتني

 الربملاين االحتاد وأعضاء اجليوسياسية، واجملموعات لالنتخاب، املرشحون يكون أن
 .املذكورة أعاله للمتطلبات مدركني ويلالد
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 واحاادة وماارة ،عامااة مجعيااة لكاال كاملااة  ماادة) الساانة يف ماارات ثااالث تمااعجت: مكثااف للجنااة الاازمين اجلاادول.  3

 :السنة يف بعثات بعدة ضطلعتو ( جنيف يف العامة اجلمعيات خارج أيام أربعة إىل ثالثة من متتد لدورة
 

 اللجنة أعمال يف بشكل دائم ملشاركةقدرتك على ا تأكيد يرجى
 نعم                    ال 

 
 مالح ات:

 
 
 
 
 

 
 
القصوى  األمهية منف ،ولذلك. والفرنسية ليزيةجناإل باللغتني إال للجنة الشاملة القضايا ملفات تتوافر ال . 4
 :اللغتني هاتني من واحدة األقل على األعضاء يتقن أن

 

 :والفرنسية ليزيةاإلجن باللغتني إملامك عن مفصلة معلومات تقدمي يرجى 
 

 اللغات
 حمادثة كتابة قراءة

 مقبول جيد ممتاز مقبول جيد ممتاز مقبول جيد ممتاز
اإلجنليــــــــز 

 ية
         

          الفرنسية
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لغات 
 أخرى

 حمادثة كتابة قراءة
 مقبول جيد ممتاز مقبول جيد ممتاز مقبول جيد ممتاز

          
          
 

 
 جلنة شؤون الشرق األوسط

يف  عضــواً واحــداً مــن الرجــال واثنــني مــن النســاءتشاارين األول/ أكتااوبر،  18سااينتخ  اجمللااس احلاااكم، يف 
للمجلااس احلاااكم  201ليحلااوا حماال: الساايد غ. فارينااا )إيطاليااا( الااذي تنتهااي فاارتة عضااويت  يف الاادورة  اللجنــة

والساااايدة  . غويتاااات )فرنسااااا( الاااايت مل تعااااد عضااااوا   يف برملااااان بلاااادها، والساااايدة سااااي. فيااااني )بلجيكااااا( الاااايت 
 استقالت من عضوية اللجنة.

 

ثنااان حبكاام منصاابهما ماان إساارائيل وفلسااطني. وتاانص عضااوا ، ماانهم ا 14ووفقااا  للقواعااد، تتااألف اللجنااة ماان 
وجيااااا  أن متثااااال  نفسااااا  "سااااابعة أعضااااااء كحاااااد أقصاااااى جيااااا  أن يكوناااااوا مااااان اجلااااانسعلاااااى أن  2.2القاعااااادة 

عضااويتهم  ماادة دون األعضااء املنتهيااة ، ماانوتضاام اللجنااة اجملموعاات اجليوسياسااية يف اللجنااة قاادر اإلمكاان ".
 ستة رجال ومخس نساء.

 

تُقااّدم الرتشاايحات، مصااحوبة برسااالة تغطيااة موقعااة وساارية ذاتيااة مااوجزة )صاافحة واحاادة كحااد أقصااى(، والااايت 
 .2017تشرين األول/ أكتوبر  17من صباح يوم الثالثاء  9لغاية الساعة جي  أن تُسّلم 

 
 جلنة تعزيز احرتام القانون الدويل اإلنساين

 

 أعضاء، على النحو التايل: أربعةكتوبر، تشرين األول/ أ 18سينتخ  اجمللس احلاكم، يف 
شاااااغر واحااااد يتعاااانّي ملااااؤه ماااان ِقبَاااال اماااارأة لتحاااال حماااال الساااايدة ي. مفتااااايل  اجملموعة اإلفريقية: 

 )اجلزائر( اليت مل تعد عضوا  يف برملان بلدها 
شااااغر واحاااد يتعااانّي ملاااؤه مااان ِقبَااال امااارأة لتحااال حمااال السااايدة ف. بيرتنكاااو  :جمموعة أوراسيا 

للمجلااااس  200االحتاديااااة( الاااايت انتهاااات فااارتة عضااااويتها يف الاااادورة )روسااايا 
 احلاكم 



80 

 

 
ـــــة أمريكـــــا جمموعـــــة   الالتيني

 :والكارييب
 غارساايا دوك. ل الساايد حمال ليحاال ،رجاالماان قبال  ملااؤه يتعانّي  واحااد شااغر

  * اللجنة قواعد من 4.2للقاعدة  وفقا( كولومبيا)
رجااال ليحااال حمااال السااايد ب. مااااهوكس  شااااغر واحاااد يتعااانّي ملاااؤه مااان ِقبَااال +:12جمموعة  

 )بلجيكا( الذي مل يعد عضوا  يف برملان بلده.
 

 .احلاكملس اجمل يتم استبداله عن طريق االنتخاب من قبلأحد أعضاء اللجنة أكثر من دورتني متتاليتني،  تغي ب: إذا 4.2* القاعدة 

)صاافحة واحاادة كحااد أقصااى(، والااايت  تُقااّدم الرتشاايحات، مصااحوبة برسااالة تغطيااة موقعااة وساارية ذاتيااة مااوجزة
 .2017تشرين األول/ أكتوبر  17من صباح يوم الثالثاء  9الساعة  جي  أن تُسّلم لغاية

 
 

 النساء الربملانيات  منتدى
 النساااااء ملكتاااا  واحاااادة إقليميااااة ممثلااااة أكتااااوبر،/  األول تشاااارين 14 يفسااااينتخ  منتاااادى النساااااء الربملانيااااات 

 :التايل النحو على الربملانيات،
 ممثلة إقليمية واحدة لتحل حمل السيدة إ. مشال )بيالرو (، اليت مل تعد         :        جمموعة أوراسيا

  (2018عضوا  يف الربملان )هناية املدة: آذار/ مار  
 واحد ةإقليمي ةممثل :         +12 جمموعة

 
 جملس إدارة منتدى الربملانيني الشباب 

شاااااغر واحااااد يتعاااانّي ملااااؤه ماااان ِقبَااااال رجاااال )تنتهااااي فاااارتة عضااااويت  يف آذار/ ماااااار   :جمموعة أوراسيا
2019) 

 

مان بعاد ظهار ياوم  3حبلاول السااعة أن تقّدم ترشيحها مان أصاغر الربملاانيني سانّا ،  على  جمموعة أوراسياوحتّث 
 .2017تشرين األول/ أكتوبر  14السبت، املوافق 

 

 مكاتب اللجان الدائمة
 :عضوين أكتوبر،/  األول تشرين 17 يف املعقودة جلست  يف ،األمن والسلم الدولينيجلنة  تنتخ 

.  ر الساايد حماال ليحاال اماارأة أو رجاالماان قباال  شااغل  يتعاانّي  واحااد شاااغر :اهلادئ واحمليط آسيا جمموعة 
 * كوزير  عني الذي( اهلند) سينغ كومار
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 داريو. ج السيدة حمل لتحل امرأة قبل من شغل  يتعنّي  واحد شاغر :             +12 جمموعة 
 أكتوبر/  األول تشرين 1 يف الربملانية واليتها ستنتهي اليت( فرنسا)

2017. 
 

/  آذار) املاادة مان للفارتة املتبقياة لا  الربملاان يف آخار بعضااو مكتبا  عضاو اساتبدال يف رغبتا  اهلناد برملاان أبادى* 
 (.2019 مار 

 
 تشرين األول/ أكتوبر، عضوين: 16، يف والتمويل والتجارةجلنة التنمية املستدامة تنتخ  

 شاغر واحد يتعنّي ملؤه من ِقَبل رجل أو امرأة.   :                اجملموعة اإلفريقية 
 شاغر واحد يتعنّي ملؤه من ِقَبل امرأة.   جمموعة أمريكا الالتينية والكارييب: 

 

تشاارين األول/ أكتااوبر،  15، يف جلسااتها املعقااودة يف املتحاادةاللجنااة الدائمااة اخلاصااة بشااؤون األماام تنتخاا  
 عضوا  واحدا :

 

 شاغر واحد يتعنّي ملؤه من ِقَبل امرأة. :            اجملموعة اإلفريقية
 

خصوصاااية عمااال هاااذا املكتااا ، مااان املفّضااال أن جُيياااد املرّشاااحون إحااادى اللغتاااني الااارمسيتني لالحتااااد إىل ون ااارا  
امليدانياة وتلاك الايت  للمشااركة باألنشاطةإلجنليزية أو الفرنسية، وأن يكونوا قادرين علاى السافر الربملاين الدويل: ا

 تقام يف مقر األمم املتحدة بنيويورك.
****** 

 موعاااااادوينبغاااااي أن تكااااااون الرتشاااااايحات املقدمااااااة ماااااان اجملموعااااااات اجليوسياسااااااية، والاااااايت ميكاااااان تقاااااادميها حااااااىت 
االنتخاباات، مصاحوبة بساارية ذاتياة ماوجزة )صاافحة واحادة كحاد أقصااى(، ماع حتدياد عضااو اللجناة يف الربملااان 
ومعرفتااا  بالقضاااايا الااايت تغطيهاااا اللجناااة، باإلضاااافة إىل سُااابل التواصااال كاملاااة ماااع املرشااا . كماااا جيااا  أن تكاااون 

دعمها يف عملاااا / عملهااااا وأناااا  الساااارية الذاتيااااة مصااااحوبة بااااالتزام ماااان برملااااان العضااااو املرشاااا  بأناااا  سيدعم /سااااي
 سيدرج / سيدرجها ضمن الوفود املقبلة إىل اجلمعيات العامة.

  



82 

 

 2018تعيني مدققني داخليني )اثنني( حلسابات 
 

 :2018حلسابات عام مدققي حسابات داخليني تشرين األول/ أكتوبر،  18سيعني اجمللس احلاكم، يف 
، معّللاة 2017)املكسيك( كمدققة داخلية حلسابات عاام فقد استقالت السيدة ج. كويفا  بارون  -

ساااب  اساااتقالتها بأهناااا سترتشااا  ملنصااا  رئااايس االحتااااد الربملااااين الااادويل. ولاااذلك سااايكون السااايد ك. 
 .2017أرنفجادر )السويد( هو املدقق الداخلي الوحيد حلسابات عام 

 

اكم يف أول دورة عاديااة لالحتااد الربملاااين تقريااره إىل اجمللاس احلا 2017وسايقدم املادقق الااداخلي حلساابات عاام 
. ويفضاال 2019تقريرمهااا يف آذار/ مااار   2018. وساايقدم ماادققا احلسااابات لعااام 2018الاادويل يف عااام 

أن تكاون لادى الربملاانيني الااراغبني بتقادمي ترشايحهم هلااذا املنصا  خاربة ساابقة إمااا يف اللجناة املالياة الربملانيااة أو 
 ة.جلنة التدقيق الربملاني

 
 

تُقااّدم الرتشاايحات، مصااحوبة برسااالة تغطيااة موقعااة وساارية ذاتيااة مااوجزة )صاافحة واحاادة كحااد أقصااى(، والااايت 
 .2017تشرين األول/ أكتوبر  17من صباح يوم الثالثاء  9الساعة جي  أن تُسّلم لغاية 
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العربية: الربملانية االجتماع التنسيقي للوفود - ثامناً   
 

يوم  ،اجتماعها التنسيقي املعتاد ،الربملاين الدويل االحتادالعربية داخل  الربملانية اجملموعةتعقد وفود 
قاعة ماليت  ، يف11:30الساعة  ولغاية، صباحا   10:00الساعة  عند، 14/10/2017 املوافق السبت

 ،، (Parliamentary Centre)(، يف املركز الربملاين Multifunctional Hallفانكشنال )
للمجلس  201، والدورة 137جدول أعمال كل من اجلمعية  علىوذلك للتشاور حول القضايا املدرجة 

 احلاكم.
أن يناقش االجتماع التنسيقي للوفود الربملانية العربية  ،مانة العامة لالحتاد الربملاين العريبوتقرتح األ

 : البنود اآلتية
 إقرار جدول األعمال. -1
،  ممثل اجملموعة يف مجهورية مصر العربية رئيس جملس النواب، عبد العالعلي  دكتورستماع لعرض من الاال -2

 اللجنة. أعمالالعربية يف اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين الدويل، حول الربملانية 
 على دعم أحد املرشحني لرئاسة االحتاد الربملاين الدويل. االتفاق -3
)يف حال وجود  حتاديف اللجان الدائمة والفرعية لال ،اكز الشاغرةعلى مرشحي اجملموعة العربية للمر  االتفاق -4

 .أي شواغر أو بدالء(
اجمللس  وأ، على جدول أعمال اجلمعية ، أو إضافيةبنود طارئة إدراجب اخلاّصة طلباتالراء حول تبادل اآل -5

 .احلاكم
 :ما يستجد من أعمال -6

تكثيف جهود االحتاد الربملاين العريب لرفع احلصار االقتصادي املفروض على مجهورية السودان  .أ
 )الطل  مقدم من جملس األمة يف دولة الكويت (. األمريكيةالشقيقة من قبل الواليات املتحدة 

طل  مقدم من دعم الربملانات العربية من أجل إطالق موقع االحتاد الربملاين الدويل باللغة العربية) ال .ب
 الوطين االحتادي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة(. اجمللس

 مالحظة : 
من الئحة اجلمعية العامة اليت تنص على  11الئحة القاعدة ختضع البنود الطارئة إىل أحكام  – 1

 التايل:
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اجلمعية، و يتعنيَّ أن على جدول أعمال  أن يطل  إدراج بند طارئ ،برملان عضو يف االحتاد اا جيوز أليّ  1
الذي يهدف إلي   ،حيدد بوضوح مضمون املوضوع ،ومشروع قرار ،يُرفق هبذا الطل  مذكرة تفسريية موجزة

 على الفور إىل الربملانات األعضاء كافة. ،والوثائق املرفقة ب  ،غ األمانة العامة الطل الطل . وتبلِّ 
 على جدول أعماهلا لألحكام التالية: طارئ وقبوهلا لطل  إدراج بند ،اا خيضع حبث اجلمعية 2
 مان عاجال إجاراء حالاة دولياة هاماة حادثت ماؤخرا  تساتلزم اختااذ طاارئ بناد إدراج طلا  يتنااول أن جيا ( أ)

وحشاد االسااتجابة  رأياا  عان الاادويل الربملااين االحتاااد يعارب أن املناساا  والايت يكااون مان الاادويل، اجملتماع جانا 
 .التصويت يف املشاركة األصوات ثلثي على حيصل ينبغي أن الطل  هذا مثل ولقبول الربملانية.

)ب( ال جيوز للجمعية أن تدرج يف جدول أعماهلا سوى بند طارئ واحد، ويف حال حصول عدة طلبات  
 على األغلبية املطلوبة، يُقبل الطل  الذي حيصل على أكرب عدد من األصوات اإلجيابية.

إذا كانت املقرتحات  يف طل  واحد ،مقرتحاهتم أكثر إلدراج بند طارئ ضمّ مي طلبني أو )ج( جيوز ملقدّ 
 على املوضوع نفس . تنص ّ  ،األساسية

أو إذا  ،وهبعد أن يسحب  مقدمّ  ُمقرتحموضوع  ،املتعلق بالبند الطارئ ،)د( ال جيوز أن يُدرج يف مشروع القرار
 ت  اجلمعية.  ويف عنوان املوضوع الذي أقرّ ما مل تكن هناك إشارة واضحة ل  يف الطل ،رفضت  اجلمعية

بـإدراإ طلبـاً يف جنيـف  ،األمانة العامة لالحتـاد الربملـاين الـدويل تلقتحىت تاريخ إعداد هذه املذكرة 
 :على جدول أعمال اجلمعية، اآلتيةالبنود الطارئة 

 عنوان البند الشعبة الربملانية
 دعام خاالل من والسلم الدوليني األمن صون يف الفّعال والتزامها الربملانات مشاركة" مجهورية جيبويت

 ".السياسي احلل
ــــــــــــــــــزويال  ــــــــــــــــــة فن مجهوري

 البوليفارية
 التعاماااال مااااع اإلجااااراءات املتخااااذة الاااايت ماااان شااااأهنا  يف الاااادويل الربملاااااين االحتاااااد "دور

 ". فنزويال يف الوطنية الدستوري وجتاهل اجلمعية أن تؤدي إىل اهنيار الن ام
 

 االحتاااااد دور: ميامنااااار يف الروهينغااااا أقليااااة ضااااد والتمييااااز العنااااف، االضااااطهاد، "إهناااااء اململكة املغربية
 ".الدويل الربملاين

 
 يف اإلنساانية واألزماة الروهينغاا علاى العنيفاة اهلجماات الرامياة إىل إهنااء اجلهود تعزيز" إندونيسيا مجهورية

 " ميامنار
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 من الئحة اجمللس احلاكم اليت تنص على التايل: 13القاعدة ختضع البنود اإلضافية إىل أحكام  – 2
)النظام  ،على جدول األعمال ،أن يطل  إدراج بنود إضافية ،عضو يف اجمللس احلاكم اا جيوز أليّ  1

 غ هذا الطل  على الفور إىل أعضاء اجمللس.ويُبلِّ  ،(2الفقرة  20األساسي، املادة 
 اا يتخذ اجمللس احلاكم قراره يف هذا الطل  بعد مساع رأي اللجنة التنفيذية، وذلك على النحو التايل: 2

خبمسة  ،الطل  قبل افتتاح الدورة ،إذا تسّلمت أمانة االحتاد ،أ اا بأغلبية األصوات اليت شاركت يف التصويت
 :عشر يوما  على األقل، أو

من مخسة عشر  الطل  يف أقلّ  ،مت األمانةإذا تسلَّ  ،كت يف التصويتاليت شار  ،ب اا بأغلبية ثلثي األصوات
 يوما  من افتتاح الدورة.

أيـة طلبـات يف جنيـف  ،األمانة العامـة لالحتـاد الربملـاين الـدويل تتلق  مل حىت تاريخ إعداد هذه املذكرة 
 اجمللس احلاكم.على جدول أعمال بنود إضافية، بإدراإ 
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:اإلسالمية الربملانية للمجموعةاالجتماع التنسيقي  - تاسعاً   
 

يوم  ،اجتماعها التنسيقي املعتاد ،الربملاين الدويل االحتادداخل  اإلسالمية الربملانيةتعقد وفود اجملموعة 
، املناسباتقاعة  ، يف13:30الساعة  ولغاية، ظهرا   12:00الساعة  عند، 14/10/2017 املوافق السبت

جدول  علىوذلك للتشاور حول القضايا املدرجة ، (Parliamentary Centre)يف املركز الربملاين 
 للمجلس احلاكم. 201، والدورة 137أعمال كل من اجلمعية 

 : البنود اآلتية اإلسالمية الربملانيةيناقش االجتماع التنسيقي للوفود الربملانية 
 اا اعتماد مشروع جدول األعمال. 1
 كلمة خمتصرة لألمني العام الحتاد جمالس الدول األعضاء مبن مة التعاون اإلسالمي بشأن االجتماع.اا   2
اا تبيّن موقف موحد بشأن القضايا ذات االهتمام املشرتك للمجموعة اإلسالمية يف اجتماع اجلمعية السابع  3

 ل.والثالثني بعد املائة لالحتاد الربملاين الدويل على بنود جدول األعما
 .اا ما يستجد من أعمال 4
 

:اإلفريقية الربملانية للمجموعةاالجتماع التنسيقي  -عاشراً   
 

يوم  ،اجتماعها التنسيقي املعتاد ،الربملاين الدويل االحتادداخل  اإلفريقية الربملانيةتعقد وفود اجملموعة 
 1القاعة رقم  يف، 20:30الساعة  ولغاية،  18:30الساعة  عند، 13/10/2017 املوافق اجلمعة

جدول أعمال كل من  علىوذلك للتشاور حول القضايا املدرجة  ، )الطابق األرضي(، قصر تافريتشسكي
 للمجلس احلاكم. 201، والدورة 137اجلمعية 

 : البنود اآلتية اإلفريقيةيناقش االجتماع التنسيقي للوفود الربملانية 
 .لالحتاد الربملاين الدويل اللجنة التنفيذيةيف  اإلفريقية الربملانية اجملموعة ممثل تقريراا  1
 العامة. للجمعية 137الذي سيدرج يف جدول أعمال الدورة  الطارىء البنداا  2
 اا الرتشيحات ملنص  رئيس االحتاد الربملاين الدويل. 3
 العامة. للجمعية 137اا املراكز الشاغرة األخرى  اليت سيتم ملؤها خالل الدورة  4
 اا انتخاب مكت  اجملموعة اإلفريقية ) الرئاسة من مشال إفريقيا(. 5
 اا ما يستجد من أعمال. 6
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:اآلسيويةللمجموعة االجتماع التنسيقي  -حادي عشر  
 

يوم  ،اجتماعها التنسيقي املعتاد ،الربملاين الدويل االحتادداخل  اآلسيوية الربملانيةتعقد وفود اجملموعة 
القاعة  ، يفقبل ال هر 11:00الساعة  ولغاية،  09:00الساعة  عند، 14/10/2017 املوافق السبت

جدول أعمال   علىوذلك للتشاور حول القضايا املدرجة  ، )الطابق األرضي(، قصر تافريتشسكي 16رقم 
 للمجلس احلاكم. 201، والدورة 137كل من اجلمعية 

 : البنود اآلتية اآلسيويةيناقش االجتماع التنسيقي للوفود الربملانية 
 اا إقرار جدول األعمال. 1
 بيان األمني العام للجمعية الربملانية اآلسيوية. -2
 الرتشيحات ملنص  رئيس االحتاد الربملاين الدويل. -3
 العامة. للجمعية 137الذي سيدرج يف جدول أعمال الدورة  اا البند الطارىء 4
 اا ما يستجد من أعمال. 5

*  * 
إىل  هنا أن تؤديأمالحظات من ش ورجائي إبداء أي ،حتقق  هذه املذكرة الفائدة املرجوةمكررًا أملي أن 

 تطوير نوعية املذكرات املستقبلية املتعلقة بالفعاليات الربملانية املختلفة.
من شأنه أن يسهم يف مشاركة اجملموعة الربملانية  على إبراز كل ما ،واألمانة العامة حريصة كل احلرص

بفعاليات اجلمعية العامة واجمللس احلاكم، مبا ينعكس إجيابيًا على القضايا اليت تطرحها أو تدعهما العربية 
 اجملموعة.
 وتفضلوا بقبول وافر احرتامي وتقديري    

 
 
 


