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 أنشطة عن العام األمين من مرحلي تقرير

 الدورة الدولي منذ البرلماني االتحاد
 الحاكم للمجلس 022 ـــالـ

 عملية إعداد التقارير السنوية من قبل األعضاء( b) -( ب)    

 

لمتابعة المتخذة اإلجراءات عن الدولي البرلماني االتحاد أعضاء قبل من التقارير إعداد  
 المبادرات من وغيرها الجمعيات الدولي، البرلماني االتحاد قرارات

 إرسبا  االحتباد يف املنتسبيني واألعضاء األعضاء مجيع على نييتع   الدويل، الربملاين لالحتاد األساسي للنظام وفقا  
 املت قببع ومبب (. 6 املبباد ) الببدويل الربملبباين االحتبباد ومقببررا  قببرارا  ملتابعببة املتخبب   اإلجببراءا  عبب  سببن   تقريببر
 العامببة اجلمعيببة أعمببا  عبب  نظاميببة مجعيببة كبب  بعببد ال طنيببة برملانببا   إىل تقريببرا   ال فبب د رؤسبباء يقببدم أن أيضببا

 (.7 املاد ) ونتائجها
 

 متببببدنيا   األعضببباء جانبببب  مببب  السببببن ية التقبببارير تقببببدم التجببباوع مببببع عمليبببة معببببد  كبببان السببببنني، مبببر وعلبببى
 مبب  جببدا   قليبب  عببدد يرسبب  ذلبب ، علببى وعببالو . املائببةب 03إىل  03مبب   مانسببيت  عم مببا   ويببواو  ، اسببتمرارب

 (.املائةب 5 م  أق ) عامة مجعية ك  بعد الربملان يف املقدمة اخلاصة تقاريره  تفاصي  األمانة إىل األعضاء
 

/  نيسبان 6 يف املسبللة هب    قشب ن   دكبا، يف البدويل الربملباين لالحتباد 606 عامة الببببال اجلمعية انعقاديف أثناء و 
 إببال  آليبة حتديبد هببد  ،الدائمبة اللجبان ورؤسباء سياسبيةي  اجل اجملم عا  لرؤساء املشوك االجتماع يف أبري 
 جي سياسببببية، جمم عبببة كببب  حبببدد ا برملانببببا  مخسبببة) املتببباوبني مببب  حمبببدود بعببببدد اليبببدء وقبببرروا. فعاليبببة أكثبببر

 للمشببببروع املشببببجعة النتببببائ  إىل وبببببالنظر(. طبببب عي بشبببب   الببببرد يف يرغيبببب ن آخببببري  أعضبببباء أ  إىل باإلضببببافة
 يف البببدويل الربملببباين االحتببباد أعضببباء يرغببب  قبببد ،(املائبببةب 63 بنسبببية االسبببتجابة معبببد ) 7367 لعبببام التجبببريي

 لالتحاد البرلماني الدولي 731الجمعية العامة الـــ 
 روسيا االتحاديةبطرسبرغ،  تسان

 0271أكتوبر / تشرين األول 71-71 
  CL/201/5(b)-R.1 

 7367سيتمرب / أيل   63
 اجمللس احلاك 

5اليند   
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 .التناوع ميدأ إىل استنادا   ،وتيسيطا   تنظيما   أكثر آلية إنشاء يف الشروع
 

 الربملببباين لالحتببباد اجلي سياسبببية اجملم عبببا  التزمببب  ،7367 لعبببام عببب  األنشبببطة اإلببببال  بعمليبببة يتعلببب  وفيمبببا
 املتصبلة الربملانيبة اإلجراءا  بشلن استييان على جتي  ،مناطقها م  األق  على برملانا  مخس بتحديد الدويل

 .املاضية الثالث السن ا  خال  الدويل الربملاين االحتاد اخت ها اليت ،األخرى واملقررا  بالقرارا 
 

 الربملببباين االحتببباد ومقبببررا  قبببرارا  مببب  أكثبببر أو ب احبببد يتعلببب  فيمبببا الربملانيبببة املتابعبببة بشبببلن اسبببتييانمت إرسبببا  
 يف اختيببباره  مت عضببب ا   03 إىل ،7367 أبريببب /  ونيسبببان 7360 مبببار /  آذار ببببني اعتمبببد  البببيت البببدويل،
 وسببببه  بسببببيط كعببببر  ،(صببببفحتني مبببب )كتقريببببر مبببب جز  التقريببببر هبببب ا أعببببد وقببببد. 7367  ي نيبببب/  حزيببببران

 علببببى أمثلببببة أيضببببا   ليبببب وط  . األسبببب لة ملعظبببب  تعببببددامل االختيببببار علببببى  بببب   إجابببببا تبببب فر  مببببع ،االسببببتعما 
. السب  اجلي سياسبية اجملم عبا  رؤسباء قبدمها اقواحا  أسا  على لربملانا مت اختيار او . اجليد  املمارسا 

 .االستييان على لردل اآلخري  األعضاء مجيع عج      كما
 

 قبدرها اسبتجابة نسبيةب ،ردا   61 البدويل الربملباين االحتباد أمانبة تلقب  ،البيت اختب   الثالثني الربملانا  بني وم 
 :ردوا ال ي  األعضاء أمساء يلي وفيما. املائةب 60

   أوغنداو  نيجيريا، بوروندي،: فريقيةاإل اجملم عة. 
   المتحدة العربية اإلماراتو  مان،ع  : العربية اجملم عة. 
   منغوليــــا، اليابــــان، اإلســــالمية، إيــــرانجمهوريــــة  إندونيســــيا،: اهلبببباد  واحملببببيط آسببببيا جمم عببببة 

 .فيتنامو 
   روسيا االتحادية: أوراسيا جمم عة. 
   أوروغوايو  بيرو، المكسيك، شيلي،ت األرجنتين،: ال اريي واليحر الالتينية أمري ا جمم عة. 
    والسويد فنلندا، كندا،: +67جمم عة. 
 

 :ط عيا   ردا   60 ورد ذل ، إىل وباإلضافة
   زمبابوي: فريقيةاإل اجملم عة. 
   الكويت: العربية اجملم عة. 
   وتايالند ميانمار، فيجي،: اهلاد  واحمليط آسيا جمم عة. 
   البرازيل: ال اريي واليحر الالتينية أمري ا جمم عة. 
    ـــــر ، بلجيكـــــا، أســـــتراليا،: +67جمم عبببببة ـــــا، قب ـــــان، ألماني ـــــدا، لوكســـــمبورغ، اليون  نيوزيلن
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 .السابقة اليوغوسالفية مقدونيا جمهورية
 

 نتائج االستبيان
 

 

 

 ،هامبة وكميبة ن عيبة معل مبا  الب ارد  الردود ت فر
 مجعيبببا  قبببرارا  تبببت  علبببى البببيت املتابعبببة نببب ع عببب 

 داخب  ،األخبرى وامليادرا  الدويل الربملاين االحتاد
 .ال طنية الربملانا 
 والربملانبببببببا ، احل  مبببببببا  أن إىل البببببببردود وتشببببببب 
 االحتباد اجتماعبا  بنتائ  عل  على عامة، بصفة

 أو السببببن ية التقببببارير خببببال  مبببب  الببببدويل الربملبببباين
 .جمعيةالتقارير الالحقة لل

 

 مبب  املائببةب 88 أ ببار ،(7367 دكببا) الببدويل الربملبباين لالحتبباد 606الببببب  العامببة اجلمعيببة را قببراب يتعلبب  وفيمببا
 58 أبلب و  ببالقرارا   املعنيبة الربملانيبة اللجبان املائبةب 68 أبلب و  الربملبان  إىل القبرارا  قدم ا أهن  إىل املتجاوبني

 مجعيببة يف الربملبباين ال فببد مشبباركة بشببلن الربملببان إىل تقريببرا   املائببةب 67 وقببدم احل  مببة  إىلالقببرارا   مببنه  املائببةب
 .اجلمعية نتائ  بشلن مناقشا  أجر  بلهنا أفاد  الربملانا  م  ،فقط املائةب 06 أن غ . دكا
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 مبببب  املائببببةب 73 أن الببببردود تيببببني   الببببدويل، الربملبببباين االحتبببباد أعمببببا  يف األعضبببباء مشبببباركة مبسببببللة يتعلبببب  وفيمببببا

 أعمبا  يف مشباركتها بشبلن ،املاضبية اخلمبس السبن ا  يف األقب  علبى واحبد  مناقشة عقد  ،املعنية الربملانا 
 الربملباين لالحتباد نشبا  كب  عب  الربملبان يف تقبارير عممب  منها املائةب 87 أن حني يف الدويل، الربملاين االحتاد
 نشبباطا   االستقصببائية الدراسببة علببى أجاببب  الببيت الربملانببا  مبب  املائببةب 85 وحضببر. الربملببان فيبب   ببارك الببدويل
 إىل باإلضببافة ،(ذلبب  إىل ومببا اسببتماع، جلسببة عمبب ، ر ببةو  ،نببدو ) الببدويل الربملبباين لالحتبباد األقبب  علببى واحببدا  

 العشببري  السببن ية البب كرى، ب7367 عببام يف االحتفببا  يعتزمبب ن بببلهن  ،املائببةب 58 وأفبباد ،النظاميببة اجلمعيببا 
 .(IDD) للدميقراطية الدويل للي م العا ر  وال كرى ،(UDD) الدميقراطية بشلن العاملي لإلعالن
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 البببدويل، الربملببباين االحتببباد أعمبببا  يف مشببباركتها هببببا تبببنظ  البببيت لطبببر عببب  ا حمبببدد  أمثلبببة برملانبببا  عبببد  وقبببدم 
 هبب   أن ومبببا. الببدويل الربملبباين االحتبباد أنشببطة عبب  املعل مببا  وتعمبب  ،الببدويل الربملبباين االحتبباد جلمعيببا  روحتض بب
 ./6/رق   امللح  يف عليها االطالع فيم   ألعضاء،إىل سائر ا بالنسية أمهية ذا  ت  ن قد األمثلة
 ب ل  مصبدر إهلبام  ،القبرارا  مب  اوغ هب البدويل الربملباين االحتباد قبرارا  أن ،أيضبا   االستقصباء نتبائ  وتظهر
 .التشريعا  تعدي  أو/  و إنشاء إىل الرامية امليادرا  ذل  يف مبا الربملانا ، داخ  ملم سة لنشطةللقيام ب

 

 

 

 الربملانببببببببا  مببببببب  املائببببببببةب 63 حنببببببب  أقببببببببر الصبببببببدد، هببببببب ا يف
 بصبب ر  تببلثر  الربملانيببة القببرارا  مبب  عببددا   بببلن ،املسببتجيية
 يف الببببدويل الربملبببباين االحتبببباد بعمبببب  ،ميا ببببر  غبببب  أو ميا ببببر 
 .املاضية اخلمس السن ا 

 

  

 
 

 ملتابعبببة حمبببدد  إجبببراءا  باختببباذ ،(بامل بببة 58) املتجاوببببة الربملانبببا  نصببب  مببب  أكثبببر أفببباد ذلببب ، إىل باإلضبببافة
 .الدويل الربملاين لالحتاد التابعة للربملانيني اإلنسان حق   جلنة قرارا 

 

ا قبببدم  داخببب  أهنببب الربملانبببا  مببب  بامل بببة 55 ذكبببر
 الربملبببببباين االحتبببببباد بعمبببببب  تتعلبببببب  ائ برملانا ببببببا مسبببببب

 .الدويل
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 المتحدة األمم مع البرلماني التعاون عن أمثلة
 مببب  جمم عببة كيبب   ونفبب وا املتحببد  األمبب  مببع تعبباون ا أهنبب  ،(املائببةب 50) املتجبباوبني نصبب  مبب  أكثببر أوضبب 

 التعباون هب ا علبى احملدد  األمثلة وم . (UNCT) املعنية القطرية املتحد  األم  أفرقة مع املشوكة األنشطة
 :يلي ما بال كر اجلدير
  عامك    املتحد  لألم  العامةاجلمعية  األسوايل الربملان م  عض انحيضر. 
 مببا املب اد، بعب  الربازيلبي النب اع جملبس يف املبرأ  وأمانبة للمبرأ  املتحبد  األمب  هي ة نشر  الربازي ، يف 

 جملسبا ويعقبد. الربتغاليبة باللغة السياسة يف املرأ  :7365 لعام الدويل الربملاين االحتاد خريطة ذل  يف
 .املتحد  األم  وكاال  مع منتظمة اجتماعا  الربملان

 بببني املسبباوا نببدوا  حبب   و  عمبب  ور ببا  يف الربملببان أعضبباء  ببارك وفيجببي، ،أوروغبب ا  ،شببيليت يف 
 املتحبببببببد  لألمببببببب  القطريبببببببة األفرقبببببببة نظمتهبببببببا، والطاقبببببببة اليي بببببببة محايبببببببةو  ،اإلنسبببببببان حقببببببب   ،اجلنسبببببببني

(UNCTs). 
  اإلمنبببائي املتحبببد  األمببب  برنبببام  مبببع كثببب  عببب  اإلندونيسبببي النببب اع جملبببس عمببب (UNDP)، يف 

(. SDGs) املسببتدامة التنميببة أهببدا  وتنفيبب  وضببع علببى اإل ببرا  بشببلن للربملببانيني كتيبب  إعببداد
 مبببع أيضبببا   ويعمببب  العببباملي، املبببرأ  بيببب م لالحتفبببا  املتحبببد  األمببب  مبببع مشبببوكة فعاليبببا  اجمللبببس ويبببنظ 
 .الالج ني محاية قضايابشلن  املعين (UNHCR) احمللي املف ضية م ت 

 لتعزيبببز القطبببر  املتحبببد  األمببب  فريببب  مبببع مشبببوك مشبببروع يف كجبببزء حاليبببا الربملبببان يعمببب  منغ ليبببا، يف 
 .احمللي احل  

 والزراعبببة األغ يبببة منظمبببة مببب  ببببدع  ،بببب وال ببب نغر  يف  نظببب  ،7365 نببب فمرب/  الثببباين تشبببري  يف 
(FAO)، ال اريي اليحر ومنطقة الالتينية أمري ا يف اجل ع ضد الربملانية للجيهة الساد  املنتدى. 

 وتقببين مببايل وبببدع  ،معببا   الببدويل الربملبباين واالحتبباد األوغنببد  الربملببان نظبب  ،7367 مببار /  آذار ويف 
 املسبببتدامة التنميبببة أهبببدا  بشبببلن إقليميبببة نبببدو  ،(UNDP) اإلمنبببائي املتحبببد  األمببب  برنبببام  مببب 

 .ال ربى الصحراء جن ع فريقياإ لربملانا 
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 الوطني المستوى على الجيدة الممارسات على أمثلة
 الب طين، الصبعيد علبى اعملهب علبى البدويل الربملباين االحتباد تبلث  عب  حمبدد  أمثلبة أيضبا   عديبد  برملانا  قدم 
 :املثا  سيي  على

 بتغبب  املعببين املتحببد  األمبب  ملببر ر اليلجي يببة األول يببا  بشببلن قببرارا   النبب اع جملببس اعتمببد بلجي ببا، يف 
 حبب   قببرارا   الشببي   جملببس أصببدر 7367 نيسببان/  أبريبب  ويف ،(COP 21) 7365 لعببام املنببا 
 الربملببباين االحتببباد عمببب  إىل حتديبببدا   القبببراران ويشببب . الناميبببة اليلبببدان يف للمبببرأ  املبببايل االسبببتقال  تعزيبببز
 .امل اضيع ه   بشلن الدويل

 مقبببدم واسبببتخدم. 7366 عبببام يف الربملبببان يف اجلنسبببني ببببني املسببباوا  أسبببي ع قبببان ن اقبببو  كنبببدا، يف 
 خمتلببب  مببب  الفعببب  ردود وتلقبببي للتشببباور البببدويل، الربملببباين لالحتببباد اجلمعيبببا  العامبببة القبببان ن مشبببروع
 .اقواح  بشلن الدويل الربملاين االحتاد أعضاء

 املسبببتدامة  التنميبببة أهبببدا  لتنفيببب  الببب طين اجمللبببس إىل لالنضبببمام برملبببان، عضببب  تعيبببني مت تشبببيلي، يف
(SDGs)، مببا املم نبة، اإلجبراءا  حتديبد هب  للمجلس الرئيس واهلد . املعنية ال زارا  ممثلي مع 
 .املستدامة التنمية ألهدا  االمتثا  لتحسني التشريعا ، ذل  يف

 أهببدا  تنفيبب  يف برملانيببة مهببام ألداء الربملببان أعضبباء مبب  متخصبب  عمبب  فريبب  أنشبب  إندونيسببيا، يف 
 .املستدامة التنمية

 يف املببرأ   ثيبب  لزيبباد  ،7365 فربايببر/   ببيا  يف حببزبني، مبب  برملانيببة جمم عببة تشبب ي  مت اليابببان، يف 
 ببني املسباوا  لتعزيبز ،7366 عبام يف قبان ن مشبروع تقبدم يف حم ريبا   دورا   لعي  اجملم عة وقد. الربملان

 يف املبببرأ  بشبببلن البببدويل الربملببباين االحتببباد خريطبببة مببب  املقارنبببة الييانبببا  وكانببب . السياسبببة يف اجلنسبببني
 .الربملانية اجملم عة م  أج  عم  للمعل ما  أساسيا   مصدرا   السياسة،

 منتببدى واجتماعبا  البدويل، الربملباين العامبة لالحتباد اجلمعيبا  يف ال  يتيب ن املنبدوب ن  بارك أن بعبد 
 إىل ودعب ا الشبياع، مشباركة عب  نشبطني مدافعني أصيح ا الدويل، الربملاين ادلالحت الشياع الربملانيني

 .والتعلي  الرياضة مث  بالشياع وثيقا   ارتياطا   ترتيط جماال  يف حقيقية إصالحا  إجراء
  أكتب بر/  األو  تشبري  لالحتباد الربملباين البدويل يف 600العامبة الببب  اجلمعية وقرارا  مناقشا  وعق 

 تعبببدي  أجببب  مببب  اهلجبببر ، قبببان ن إلصبببال  قبببان ن مشبببروع امل سبببي ي الشبببي   جملبببس قبببدم ،7365
 .الدويل اإلنساين والقان ن اإلنسان حلق   الدولية للمعاي  وفقا القان ن
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 ال ضبع اإلنسبباين  بشبلن 7366 نب فمرب/  الثباين تشبري  يف اقواحبا   النب اع جملبس أصبدر ني زيلنبدا، يف
 البدويل، الربملباين لالحتباد 605العامبة الببب  اجلمعيبة اخت تب  الب   القبرارمسبت حى مب   ،س ريا يف اخلط 

 .امل ض ع نفس بشلن 7366 أكت بر/  األو  تشري  يف
 للمنظبببب ر املراعيببببة للربملانببببا  الببببدويل الربملبببباين االحتبببباد عمبببب  خطببببة تنفيبببب  أدى روسببببيا االحتاديببببة، يف 

 67 إىل باملائبببة 63 مببب ) الشبببي   جملبببس يف النسببباء عبببدد زيببباد  إىل األخببب  ، السبببن ا  يف اجلنبببدر 
 .املست ى الرفيعة املناص  يف ذل  يف مبا ،(باملائة

 امل ازنببة تفببي أن علببى يببن  البب   العببام، املببا  إدار  قببان ن األوغنببد  الربملببان سبب  ،7365 عببام يف 
 وأول بب  اإلعاقببة، ذو  األ ببخا  والفتيببا ، الفتيببان والنسبباء، الرجببا  مبب  كبب  باحتياجببا  ال طنيببة
 .التمييز أو احلرمان م  أخرى أ  ا  م  يعان ن ال ي 

 يف 7367 لعبام السبن ية الربملانيبة االسبتماع جلسبة يف نائيبان برملانيبان  باركا قام املتحد ، اململ ة يف 
 ع د مببا لببدى ،7303 عببام جببدو  أعمببا  سببيا  يف احمليطببا  علببى احلفببا  بشببلن املتحببد ، األمبب 
 وأثببارا املسببتدامة، التنميببة أهببدا  مبب  /60/اهلببد  رقبب   بشببلن أنشببطة حبملببة املتحببد ، اململ ببة إىل

 ال طنيبة، اليي يبة التبدقي  جلنبة إىل أحبدمها وانضب . املعنيبني املتحد  اململ ة وزراء مع القضايا م  عددا  
 علبببى  بببجع  كمبببا. 7367 أبريببب /  نيسبببان يف نشبببر ، احملميبببا  اليحريبببة عببب  تقريبببرا   أصبببدر  البببيت
 .احمليطا  محاية إىل احلاجة بشلن الربملان يف مناقشة إجراء

 

 .اجليد  باملمارسا  ال املة القائمة، /7/امللح  رق   يف ردوي
 
 

 المنتسبون األعضاء اتخذه الذي اإلجراء
 هلبا كبان البيت ،البدويل الربملاين االحتاد بلعما  يتعل  فيما املتخ   اإلجراءا  ع  أيضا   املنتسي ن األعضاء أبل 
 للبببدو  املشبببوكة الربملانيبببة اجلمعيبببة تعتبببزم املثبببا ، سبببيي  فعلبببى. ال طنيبببة الربملانبببا  يف ميا بببر غببب  أو ميا بببر أثبببر

  م ببر   بطرسببرب   سببان يف مببر ر عقببد، (IPA CIS) (ال  من لبب ) املسببتقلة الببدو  رابطببة يف األعضبباء
 اجملتمبببببع ،واليلديبببببة اإلقليميبببببة السبببببلطا  ،األعضببببباء الربملانبببببا  مبشببببباركة ،(IDD)لليببببب م البببببدويل للدميقراطيبببببة 

 اجلمعيببة ترمجبب  ذلبب ، إىل وباإلضببافة. اإلعببالم ووسببائ  الطببالع، املببدين، اجملتمببع املظببا ، وأمنبباء ،األكببادميي
 البب اي التقيببي  أدوا  جمم عببةاللغببة الروسببية،  إىل، املسببتقلة الببدو  رابطببة يف األعضبباء للببدو  املشببوكة الربملانيببة
 البدويل الربملباين االحتباد منش را   قش ون  . املستدامة التنمية وأهدا  الربملانا  بعن ان الدويل الربملاين لالحتاد
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 املشبببوكة الربملانيبببة لجمعيبببةل تبببابعتني دائمتبببني جلنتبببني جانببب  مببب " للربملبببانيني كتيببب : اإلنسبببان حقببب  " بعنببب ان
 وجلنبببة ،البببدويل والتعببباون السياسبببية الشبببرون جلنبببة -(ال  من لببب ) املسبببتقلة البببدو  رابطبببة يف األعضببباء للبببدو 

 .اإلنسان وحق   االجتماعية السياسة
 

/  األو  كببان ن يف نظبب  أنبب  ،(PARLATINO) ال بباريي اليحببر ومنطقببة الالتينيببة أمري ببا برملببان وأفبباد
. املسبتدامة التنميبة أهبدا  بشلن ناجحة إقليمية ندو  الدويل، الربملاين االحتاد مع باال واك ،7366 ديسمرب
 وتعهبببدوا ،املسبببتدامة التنميبببة أهبببدا  بتحقيببب  املرتيطبببة والتحبببديا  الفبببر  بشبببلن األف بببار املشبببارك ن وتيببباد 

 قببرار اعتمبباد بلمهيببة أيضببا   واعوفبب ا. بلببداهن  يف الببدويل الربملبباين لالحتبباد البب اي التقيببي  أدوا  جمم عببة باسببتخدام
 متابعبببة بشبببلن النمببب ذجي الربملببباين الربملبببان قبببرار عقببب  ،برملبببان كببب  يف املسبببتدامة التنميبببة أهبببدا  بشبببلن برملببباين
 نب فمرب/  الثباين تشبري  يف نفسب  امل ضب ع بشبلن ثانية إقليمية ندو  عقد املت قع وم . املستدامة التنمية أهدا 
7367. 

 

 الجديدة اإلبالغ طريقة
 أكثببببر آليبببة تنفيببب  يف االحتببباد أعضببباء يرغببب  قببببد ،7367 لعبببام اإلببببال  لعمليبببة املشبببجعة النتبببائ  إىل ببببالنظر
 :حي  ،تنظيما  
 حتديببد ومي بب . سببن ا  أربببع كبب  مبعببد  مببر  دوريببة، تقببارير تقببدم االحتبباد أعضبباء مجيببع مبب  َسببي طل  .6

 إم انيببة أيضببا   سيضببم  وهبب ا) األجبببد  الوتيبب  حسبب  سببنة كبب  تقريببرا   سببيقدم ن البب ي  األعضبباء
 (.املت قع لتقرير ك  عض  امل عد بشلن التنير

أو ( قبببرار)ملتابعبببة واحبببد أو أكثبببر مببب  قبببرارا   عضببب ، برملبببان بببب  قبببام مبببا علبببى البببدور  التقريبببر سببب كز .7
خببال  الفببو  الببيت انقضبب  منبب  آخببر تقريببر قدمبب   املعتمببد ، الببدويل الربملبباين االحتبباد( مقببرر)مقببررا  

 :يلي ملا الربملانية املتابعة على ال طنية التقارير سوكز مث م . ذل  العض 
  الدائمة  اللجان قرارا 
  الطار   يندالب املتعلقة القرارا 
  العامة  للمناقشة اخلتامية ال ثائ 
  للربملانيني اإلنسان حق   جلنة قرارا (CHRP)  
 للمنظببب ر املراعيبببة للربملانبببا  7367 لعبببام البببدويل الربملببباين االحتببباد عمببب  خطبببة مثببب ) العمببب  خطبببط 

  (در اجلن
  الشياع  الربملانيني ومنتدى ،الربملانيا النساء  منتدى ميادرا 
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  (وال طنية اإلقليمية الندوا  مث ) املتخصصة لالجتماعا  اخلتامية ال ثائ  
  األخرى الدويل الربملاين االحتاد هي ا  قرارا. 

 

 تقبببارير تقبببدم أيضبببا االحتببباد أعضببباء ب سبببع سبببي  ن ،(لزاميبببةاإل) الدوريبببة اإلببببال  آليبببة إىل باإلضبببافة .0
 .املتابعة إجراءا  بشلن ط عية

 

 وسبت ف  ،التنباويب النظبام هب ا إطبار يف التقارير تقدم برصد التنفي ية واللجنة اجلي سياسية اجملم عا  وستق م
 ضبع م ضبع وي اجلديبد النظبام طي ي  وَسب .التقبارير بتقبدم املتعلقبة بالتزامبا   البدويل الربملباين االحتباد أعضاء وفاء

 اإلبببال  طريقببة فبب ن ،األمببر ذلبب  جنبب  مببا وإذا. 7368 مببار /  آذار مبب  اعتيببارا   األعضبباء مجيببع علببىالتنفيبب  
 .الدويل الربملاين لالحتاداألساسي والل ائ   النظام يف ستنع س اجلديد 

 

 علبى هب  7368 لعبام التقبارير تقبدم عمليبة يف املشاركة إىل سيت  دع    ال ي  األعضاء ف ن تقدم، ملا ووفقا
 :التايل النح 

 

 :اإلفريقية اجملم عة
 جبببزر ال سبببطى، أفريقيبببا مجه ريبببة ال بببام ون، فببب د ، كببباب   ،سبببفا ب ركينبببا ب تسببب انا، ببببن ، أنغببب ال، ،*اجلزائبببر
 .الدميقراطية ال  نغ  مجه ريةو  ديف ار، ك   ال  نغ ، تشاد، ،**القمر

 

 العربية اجملم عة
 .ال  ي و  األردن، العرا ، ،* مصر اليحري ،

 

 اهلاد  واحمليط آسيا جمم عة
 .الدميقراطية الشعيية ك ريا مجه رية الصني، كمي ديا، ب تان، ش،بنغالد ،* أسواليا أفغانستان،

 

 أوراسيا جمم عة
 .وروسيا الييضاء أرمينيا،

 

 وال اريي الالتينية جمم عة أمري ا
 .وك با  ستاري ا،ك  ل مييا،ك الربازي ، ب ليفيا،

 
 
 
 

 +67 جمم عة
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 الببدمنارك، التشببي ية، اجلمه ريببة قببرب ، كرواتيببا، بلغاريببا، واهلرسبب ، الي سببنة بلجي ببا، النمسببا، أنببدورا، أليانيببا،
 .فرنساو  إست نيا،

 

 اختبباروا الببدويل الربملبباين االحتبباد داخبب  االنتخابببا  وألغببرا تني، جي سياسببي جممبب عتني إىل ينتمبب ن أعضبباء* 
 .اجملم عة ه  
 ألغبببببرا جمم عبببببة علبببببى أخبببببرى  تفضبببببيله  عببببب  يعربببببب ا و  جي سياسبببببيتني جممببببب عتني إىل ينتمببببب ن أعضببببباء** 

 .االنتخابا 
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 جمعيـاتلل واسـتعداداتها الـدولي، البرلمـاني لالتحـاد الوطنيـة المجموعـات عمـل تنظـيم بشـنن الماضـية الخمس السنوات في الوطنية الممارسات عن أمثلة
 الدولي البرلماني االتحاد ننشطةالمتعلقة ب المعلومات وتعميم الدولي، البرلماني التحادالعامة ل

 

 النتائج اإلجراءات العضو
 اجتماعبببببا  دع بببببويب   الشبببببي   مبجلبببببس الربملانيبببببة الدبل ماسبببببية قسببببب  يبببببنظ  األرجنتين

 البدويل الربملباين الحتبادالعامبة ل معيبا اجل وأنشطة مب اضيع تتعل  ،منتظمة
 هببببب   وتسببببباه . البببببدويل الربملببببباين االحتببببباد فعاليبببببا  مببببب  وغ هبببببا ،املقيلبببببة

 ومشباركة اهتمبام علبى وتركبز فعاليبة، ل ب  ال ثبائ  إعبداد يف االجتماعا 
 .الن اع

العامبة  معيبا اجل حضب ر قيب بشب   مسبتفي   الب طين ال فديت  إحاطة 
 أكثبر مشباركة علبى ينطب   الب   األمبر ،فعالياتب و  البدويل الربملباين الحتبادل

 .الدويل الربملاين االحتاد أنشطة يف جيدا   ت ثيقا   م ثقة ومسامها  تنسيقا  

 الحتبببباداليلجي يببببة لببببدى ا الربملانيببببة للمجم عببببة التنفيبببب   امل تبببب  يببببنظ  بلجيكا
 لالحتببببادعامببببة  مجعيببببة كبببب  قيبببب  اجتمبببباعني أو اجتماعببببا   ،الببببدويل الربملببباين
 .الدويل الربملاين
 طبببار ، ينبببدل النهبببائي االقبببوا  تناوهلبببا ت يببب البببيت املعتببباد  امل اضبببيع وتشبببم 
م ضبببببب ع حمتمبببببب   اقببببببوا  القببببببرارا ، مشبببببباريع علببببببى التعببببببديال  عببببببر 

 الو ببببيحا  الدائمببببة، للجببببان املقيلببببة للقببببرارا  مقببببرر أو/  و ،للمناقشببببة
 .إخل ...العامة املناقشة يف ال لمة سيتناو وم   للش اغر،

 
 

 :مبا يلي بلجي ا ، قام املاضية اخلمس السن ا  يف
 607 و 606) حديثببة مجعيببا  ثببالث اقببوا  ثالثببة بنبب د طارئببة يف -

 مت اعتمادها مجيعا  ( 606 و
 مقبببرر مبببع منهبببا مخسبببة قيببب  الدائمبببة، للجنبببة لقبببرار بنببب د سبببتةاقبببوا   -

 كم ضبببببب ع الحبببببب  وقبببببب  يف السبببببباد  الينببببببد تنبببببباو  ومت. بلجي ببببببي
  رئيسيا   متحدثا   املقو  املقرر كان حي  نقاش، حلقة يف للنقاش

 .الدويل الربملاين لالحتاد الفرعية/  املنتخية اهلي ا  خمتل  يف ممثلة -

CL/201/5(b)-R.1 
 6 لح امل
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 النتائج اإلجراءات العضو
 هبببا خاصببة صببفحة البدويل الربملبباين االحتببادلبدى  اليلجي يببة م عببةاجمل لبدى بلجيكا

 .اليلجي ي االحتاد  للربملان اإلل ووين امل قع على
 االحتببباد عببب  عامبببة معل مبببا  ،اللغبببة الثنائيبببة اإلل وونيبببة الصبببفحة وتقبببدم

 البببببببدويل الربملببببببباين االحتبببببببادلببببببدى  اليلجي يبببببببة م عبببببببةواجمل البببببببدويل الربملبببببباين
 للربملبان الثنائية الصداقة جمم عا  م  العديد ع  ذل  يف مبا وأنشطتها،
 الربملببباين االحتبببادلبببدى  اليلجي يبببة م عبببةاجمل أيضبببا تبببديرها البببيت االحتببباد ،

 .الدويل
 الربملبببباين االحتبببباد منشبببب را  علببببى الضبببب ء اإلل ببببووين امل قببببع يسببببلط كمببببا

 قبببد البببيت البببدويل الربملببباين لالحتببباد القادمبببة واالجتماعبببا  ،األخببب   البببدويل
 .اليلجي ي للربملان أمهية ذا  ت  ن

 .وقرارات  الدويل الربملاين االحتاد بلنشطةأكثر اطالعا   الربملان أعضاء
 الربملببببان أعضبببباء قيبببب  مبببب  أساسببببا  امل قببببع اإلل ببببووين  صببببفحة وتسببببتخدم
 جبزء هبي البيت اليلبدان سبفارا  مثب ) آخري  و ركاء اليلجي ي االحتاد 

 (.ثنائية برملانية صداقة جمم عة م 

 البدويل الربملباين االحتبادلبدى  اليلجي ية م عةاجمل بدأ  ،7367 عام ويف 
التابعبببببة  (CHRP)جلنبببببة حقبببب   اإلنسبببببان للربملببببانيني  قببببرارا  ب حالببببة

 يف الثنائيبببة الربملانيبببة الصبببداقة جمم عبببة رئبببيس إىل ،البببدويل الربملببباين الحتبببادل
 .القرارا  مبتابعة صري  طل  مع املعين، اليلد
 وزار  يف املعببببين القطببببر  امل تبببب  إىل ميا ببببر  اللجنببببة قببببرارا  حتببببا  كمببببا

 .اخلارجية وزير م ت  إىل وك ل  اليلجي ية اخلارجية

التابعببة ( CHRP)جلنببة حقبب   اإلنسببان للربملببانيني  علببى املعروضببة تبب ىل القضببايا
 اإلنسبان حبق   املتعلقة القرارا  وتي ل  االهتمام، م  الدويل، املزيد الربملاين لالحتاد

 اإلنسبان حقب   حلمايبة عمليبا   الربملباين التضبام  ميبدأ ويطي . املعنية السلطا  إىل
 .عنها والدفاع للربملانيني ال ي  يتعرض ن للتهديد،

 بشلن اخلارجية، وزير م  األق  على واحدا   ردا   اليلجي ي الشي   جملس تلقى وقد
 .املعين اليلد يف اإلنسان حبق   تتعل  حمدد  بقضية يتعل  فيما املتخ   اخلط ا 
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 البرازيل
 بومجببببة ،بانتظببببامو  الببببدويل الربملبببباين الحتبببباددى البببب الربازيليببببة اجملم عببببة تقبببب م

 جببببداو  ،دعببب ا  احلضببب ر) الببببدويل الربملببباين االحتببباد مبببب  الببب ارد  ال ثبببائ 
 مببببع اجمللسببببني كببببال يف االجتماعببببا  وتنسبببب  ،(ذلبببب  إىل ومببببا األعمببببا ،

 .وفعاليات  الدويل الربملاين االحتاد اجتماعا  يف سيشارك ن ال ي  الن اع

وفعالياتب ، أكثبر  البدويل الربملباين االحتباد مجعيا  حتضر اليت ال طنية ال ف د
 .الدويل الربملاين االحتاد بعم اطالعا  

 الببدويل الربملبباين الحتبباددى البب الربازيليببة اجملم عببة دعيبب  ،7366 عببام يف 
 الشببببببي   جملببببببس يف الرقميببببببة للم تيببببببا  األو  املنتببببببدى يف املشبببببباركة إىل

 البدويل الربملباين لالحتباد العباملي اإلل بووين الربملبان تقريبر وتقدم ،االحتاد 
 .7366 لعام

، الربملببان داخبب  ال ضبب   مبب  مزيببدا   الببدويل الربملبباين االحتبباد عمبب  اكتسبب 
 .اجلمه ر وبالنسية إىل عامة

 الحتبببببادالعامبببببة ل معيببببا اجل أثنببببباء إحاطببببة جلسبببببا  البببب طين ال فبببببد يعقببببد كندا
 مسبائ بنباء م اقفب  حب   و  ،االجتماعبا  خمتلب  ملناقشة ،الدويل الربملاين
 علببببى تعليقببببا ال ال فبببد أعضبببباء مجيبببعيتشببببارك و . البببدويل الربملبببباين االحتببباد
 ردود تلقبىيو . املقوحبة والتعديال  الدويل الربملاين االحتاد قرارا  مشاريع
 .ال فد داخ  اآلراء يف ت اف  إىل الت ص  يت  حىت مناقشتهايت  و  الفع 

وال صب   . ال فبد أعضباء جلميبع البدويل الربملاين االحتاد بعم  أعم  معرفة
 .ال فدإىل تنسي  أفض  للمداخال  اليت يقدمها 

 مجعيببة كبب  قيبب  الصببلة ذا  احل  ميببة اإلدارا  مببع اجتماعببا   ال فببد يعقببد 
 امل اضببيع خمتلبب مبب  أجبب  اطالعهبب  علببى  ،الببدويل الربملبباين لالحتببادعامببة 
 .العامة اجلمعية ستعاجلها اليت

 .تفاعال   وأكثر استعدادا   أكثر املندوب نيصي  
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 اجتمباع كب  يف الربملبان أنشبطة بشلن اإلنون   ي ة على صفحة ت جد تشيلي

 الببدويل الربملبباين االحتبباد جمم عببة تعببد كمببا. الببدويل الربملبباين االحتبباد يعقببد 
 .نشا  ك  ع  تقريرا  

 االحتبباد اجتماعببا  أعمببا  جببدو  علببى االطببالع املبب اطنني جلميببع مي بب 
 .والنتائ  ،ن قش  ليتوالقضايا  ،الدويل الربملاين

 م اضبيع بشبلن ،تنسبيقية اجتماعبا  البدويل الربملاين االحتاد جمم عة تعقد قبر 
 .وأنشطتها املقيلة الدويل الربملاين االحتادالعامة  معيا اجل

 ذا  وامل اضببيع، وت زيببع املهببام، البب طين ال فببد أعضبباء بببني التنسببي  زيبباد 
 .األمهية

 يعقببد ف نبب  الببدويل، الربملبباين االحتببادأحببد فعاليببا   مبب  ال فببد يعبب د عنببدما فيجي
هبب    خببال  والنتببائ  ،املثببار  القضبباياب النبب اع مجيببع إلبببال  عمبب  ور ببة

 .الفعالية

أكثببر  وبشبب    قشبب ،ن   الببيت احلي يببة بالقضببايا وعيببا   أكثببر الربملببان أعضبباء
 .الدويل الربملاين االحتاد عم أكثر وعيا  ب ،عم مية

 البدويل الربملباين االحتبادالفنلنديبة لبدى  م عبةاجمل يف أعضباء الربملانيني مجيع فلندا
 أعضبببباء ويشببببارك. اجملم عببببة جملببببس يف ممثلبببب ن ،الربملانيببببة الشببببع  ومجيببببع
 .الدويل الربملاين الحتادالعامة ل معيا اجل يف فعاليةب اجمللس

 يف احلزبيببببة اجملم عببببا   ثيبببب  مببببع ال فببببد يف األمبببباك ختصببببي   ويتناسبببب 
 .الربملان

 
 
 

 عمبب  حبب   املعل مببا  مبب  معببني مسببت ى احلزبيببة اجملم عببا  مجيببعلببدى 
 .الربملان م ق  يف منها ك  أف ار وتنع س الدويل، الربملاين االحتاد
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 يف (Bundestag)للربملببببان االحتبببباد  يف أملانيببببا  املفتبببب   اليبببب م خببببال  ألمانيا

 وامل اطنبببب ن علببببى أعمببببا  الربملببببان أعضبببباء مجيببببع طلببببعي سببببيتمرب،/  أيلبببب  
 .(IDD) للدميقراطية الدويل لي مذكرى او  الدويل الربملاين االحتاد

 النبببب اع إىل مجيببببع ، بالنسببببيةالببببدويل الربملبببباين االحتبببباد بعمبببب  أعمبببب  معرفببببة
 .وامل اطنني

جبببرى تعببباون وثيببب  ببببني أعضببباء اللجنبببة الربملانيبببة الدائمبببة اخلاصبببة حبمايبببة  اليونان
اليي ة و وزير اليي ة لتحض  مشاركة الي نان يف مبر ر األمب  املتحبد  للتغب  

 .املناخي واجتماعا ا الربملانية ذا  صلة

النببب اع هببب  أصبببحاع املصبببلحة النا بببطني يف حتديبببد امل قببب  الببب طين مببب  
 . التغ  املناخي، تشم  املشاركة ال طنية وجهة نظر برملانية

نشر بيانبا  صبحفية علبى م قبع الربملبان الي نباين ومت ت زيعب  علبى اإلعبالم  
 ال طين قي  مشاركة ال فبد يف اجتمباع االحتباد الربملباين البدويل وعنبد انتهباء

 .اليعثة

مي   للم اطنني احلص   على جبدو  اجتماعبا  االحتباد الربملباين البدويل 
 .واملسائ  اليت    مناقشتها والنتائ 

 بانتظببببام اإلندونيسبببي النببب اع جمللبببس الببببدويل الربملببباين التعببباون جلنبببة تعقبببد اندونيسيا
 الحتبببببادالعامبببببة ل معيبببببا اجل إىل الببببب طين ال فبببببد مبببببع حتضببببب ية اجتماعبببببا 

 واملنظمبا  احل  مية اإلدارا  م  املتحدث ن دعىَ ي   كما. الدويل الربملاين
 حببببب   للمناقشبببببا  خال امبببببد تقبببببدم إىل ،الصبببببلة ذا  احل  ميبببببة غببببب 

 األخببرى واالجتماعببا  ،الدائمببة واللجببان ،العامببة املناقشببا  يف م اضببيع
 .الدويل الربملاين الحتادالعامة ل معيا اجل يف

 البببدويل الربملببباين الحتبببادالعامبببة ل معيبببا شبببارك يف اجلت البببيت ال فببب دت ببب ن 
 فعاليببا  يف سببتناق  الببيت القضببايا بشببلن منسبب  هنبب  وهلببا ،أكثببر اطالعببا  

 احل  مببة مب  خال امبد الربملببان م قب تضبم  وي. الببدويل الربملباين االحتباد
 .املدين واجملتمع
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 النتائج اإلجراءات العضو
ــــــــــــة  جمهوري
إيـــــــــــــــــــــــــــران 

 اإلسالمية 

 االحتباد قبرارا ، البدويل الربملاين االحتاداإليرانية لدى  م عةاجمل رئيس يقدم
 يف الربملبان رئبيس إىل ،مجعية ك مقررات ، اليت يتخ ها يف  و  الدويل الربملاين
ا   تقريببر  اجمللببس رئببيس ويرسبب . اجلمعيببة انتهبباء مبب  أسببي ع مبب  أقبب  غضبب ن

 اللجبببان إىل ،البببدويل الربملببباين لالحتببباد تابعبببة دائمبببة جلنبببة كببب يصبببدر عببب   
 .وإجراءا ا معل ما ا على للحص   الصلة ذا  الربملانية

 ذا  الربملانيبة اللجبان مع الدويل الربملاين االحتاد ومقررا  قرارا مشاركة 
 .الصلة

 وفبدها ملرافقبةللتغطيبة اإلعالميبة،  فريقبا   لل  يب  ال طنيبة اجلمعية ختص  الكويت
 االحتبباد فعاليببا  مبب  وغبب   الببدويل الربملبباين الحتببادالعامببة ل معيببا اجل إىل

 هببببب   يف الي ميبببببة األنشبببببطة عببببب هببببببد  تقبببببدم تقبببببارير  ،البببببدويل الربملببببباين
 .الفعاليا 

 ال طنيبببة اجلمعيبببة وفببب د مشببباركة بلمهيبببة يتعلببب  فيمبببا الببب عي مسبببت ى ارتفبببع
 مببببب  وغ هبببببا ،البببببدويل الربملببببباين الحتبببببادالعامبببببة ل معيبببببا اجل يف ،ال  يتيبببببة
 .الدولية الربملانية الفعاليا 

 املعبين الربملباين املبر ر يف منبدوب ن  ارك ،7367  ي ني/  حزيران 76 يف لوكسمبورغ
 يف قبد ع   علنيبة اسبتماع جلسبة يف، (WTO) العامليبة التجار  مبنظمة
 .العاملية التجار  منظمة وعم  احلر  التجار  مستقي  ، ح  الربملان

 االجتمباع هب ا أعمبا  جبدو ، على وامل اطنني الربملان أعضاء مجيع يطلع
 .ونتائجها  قش ن   اليت واملسائ  الدويل، الربملاين لالحتاد اخلا 

 الربملباين ال فبد مبع منتظمة اجتماعا  الدويل الربملاين لالحتاد ال طنية اجملم عة تعقد المكسيك
 اجلمعيببا  وأنشببطة وتنبباق  م اضببيع. الببدويل الربملبباين العامببة لالحتبباد اجلمعيببا  إىل

 بعمبب  املتعلقببة القضبايا عبب  وفعالياتبب ، فضبال   الببدويل القادمبة الربملباين العامبة لالحتبباد
 يف الن اع ومشاركة مسروليا  االجتماعا  ه   يف وتقرر. الدويل الربملاين االحتاد

 .حمدد  اجتماعا 

فعالياتب  و  الربملباين الحتبادالعامبة ل ةمعيباجل حيضر ال   الربملاين ال فدي  ن 
 .تناق س   اليت امل ض عا  بشلن منس  هن  ول  ،أفض  اطالعا  
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، علببى إبقبباء النبب اع الشببي   جمللببس التببابع الدوليببة الدراسببا  مركببز يعمبب  المكسيك

 .الدويل الربملاين االحتاد فعاليا  على مطلعني
 الحتبببادالعامبببة ل معيبببا اجل يف جتبببر  البببيت باملناقشبببا  النببب اع إببببال  يبببت 

 الربملبباين االحتبادبفعاليبا   مسبيقا   إبالغهب  ويبت  ،فعالياتب و  البدويل الربملباين
 يف باملشباركة اهتمبامه  عب  اإلعبراع إم انيبة هلب  يتبي  مبا املقيلبة، الدويل
 .مسامها   وإعداد االجتماعا  ه  

 عببد  ،الببدويل الربملبباين الحتببادالعامببة ل معيببا اجل حتضببر الببيت ال فبب د تعقببد ع مان
 .الدويل الربملاين لالحتادعامة  مجعية ك  خال  ثنائية اجتماعا 

 .الربملانية العالقا تعزيز 

روســــــــــــــــــــــــيا 
 االتحادية

 تقريببرا   ،الببدويل الربملبباين لالحتبباد جمم عببة روسببيا االحتاديببة مبب  عضبب  يقببدم
 اختب  ا اجملم عبة  البيت اإلجراءا   يتعل  بباالحتاد جمللس العامة اجللسة إىل

 بعببد ميا ببر  التقريببر قببدموي  . الببدويل الربملبباين الحتببادالعامببة ل ةمعيبباجل خببال 
 .الدويل الربملاين لالحتادعامة  مجعية ك 
 

 والقبببببرارا  ،جبببببر  البببببيت باملناقشبببببا  الربملبببببان أعضببببباء مجيبببببع إببببببال  يبببببت 
 .الدويل الربملاين الحتادالعامة ل معيا اجل يف ،املتخ  

 احل  ميبببببة غببببب  املنظمبببببا  مبببببع البببببدويل الربملببببباين االحتببببباد جمم عبببببة جتتمبببببع 
 الربملببببباين الحتبببببادالعامبببببة ل ةمعيببببباجل قيببببب  انعقببببباد ،األكادمييبببببة واملرسسبببببا 

 .الدويل

، أكثببر الببدويل الربملبباين الحتببادالعامببة ل معيببا اجل حتضببر الببيت ال فبب دت بب ن 
 االحتباد فعاليبا  يف سبتناق  البيت القضبايا بشبلن منس  هن  وهلا اطالعا ،
 األكبببببادمييني مببببب  مبببببدخال  الببببب طين امل قببببب  ويشبببببم . البببببدويل الربملببببباين
 .املدين واجملتمع
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 النتائج اإلجراءات العضو
 عبب  الربملبان إىل تقريببرا   ،البدويل الربملباين الحتببادلبدى  السبب يد   فبدال يقبدم السويد

 يف مشبباركت  ذلب  يف مبببا أنشبطت  مجيببع عب ، اخلارجيببة الشبرون جلنببة طريب 
 اجلمعيبببة تقريبببر الربملبببان نببباق يو . البببدويل الربملببباين الحتبببادالعامبببة ل ةمعيببباجل

 .ونتائجها العامة

 الحتبببادالعامبببة ل معيبببا ، اجل مبناقشبببا  الربملبببان أعضببباء مجيبببع إببببال  يبببت 
 .وقرارا ا الدويل الربملاين

 داخببب  السبببنة يف مبببرتني االحتببباد عمببب  يبببت  تنظبببي  نبببدوا  إعالميبببة حببب   
 .الربملان

 ،البببببدويل الربملببببباين االحتبببببادأكثبببببر اطالعبببببا ، حببببب    الربملبببببان أعضببببباءي ببببب ن 
 .الي مي عمله  يف هل  مفيد  ت  ن أن مي   اليت والطريقة

، الببدويل الربملبباين االحتبباد وفببدالبب ي   ببارك ا ضببم   الربملببان أعضبباء يطببر  
 مجعيببببا  يف ن قشبببب  الببببيت املسببببائ  حبببب   ،املعنيببببني البببب زراء علببببىقضببببايا 
 .الدويل الربملاين االحتاد

 الحتببادالعامببة ل معيببا اجل يف جتببر  الببيت املناقشببا ب ،النبب اعاطببالع  يببت 
 الربملباين االحتباد قرارا  تنفي  يفاملشوكة  املعنية وال زارا  ،الدويل الربملاين
 .مسروليتها  وحتم   الدويل

 ا  ذا  واالجتماعببب البببدويل الربملببباين الحتبببادالعامبببة ل ةمعيببباجل حضببب ر قيببب  تايالند
 دعىوت ب. التحضب ية االجتماعبا  مب  سلسبلة الب طين ال فبد يعقد الصلة،

 املعل مببا  وتقببدم االجتماعببا  هبب   عقببد إىل املعنيببة احل  ميببة ال كبباال 
 .الصلة ذا  واملدخال 

 ومفيببد  دقيقببة معل مببا  ،الصببلة ذا  احل  ميببة ال كالببة مبب  ال فببد يتلقببى
 معيبا اجل يف دور  أداء م  يتم   حىت امل ض عا  خمتل  ع  ،ميا ر 
 .الدويل الربملاين الحتادالعامة ل

 العامبببة لالحتببباد اجلمعيبببا  يف التايالنديبببة وأدائهبببا ال فببب د مشببباركة نشبببر تقبببارير عببب  
 علبى الربملبان م قبع طريب  عب  وتعميمها الصلة، ذا  الدويل واالجتماعا  الربملاين
 أعضباء مجيبع علبى أيضبا   التقبارير ه   تعم  ذل ، إىل وباإلضافة. اإلنون   ي ة
 .الصلة ذا  العامة وال كاال  الربملان

 ،جببببببر  الببببببيت باملناقشببببببا  احل بببببب ميني واملسببببببرولني النبببببب اع إبببببببال  يببببببت 
 .الدويل الربملاين الحتادالعامة ل معيا اجل خال  اخت   اليت والقرارا 
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 النتائج اإلجراءات العضو
 األجنييبة ال فب د م  مم   عدد أكرب للقاء جه دا   نديةالتايال ال ف د تي   تايالند

 .الدويل الربملاين الحتادالعامة ل معيا اجل خال 
العامبة  معيبا اجل أثنباء الثنائية التفاعال  دو ه  . الربملانية العالقا  تتعزز

 .والزيارا  التيادال  م  ملزيدم  أج  ا  الطري  ،الدويل الربملاين الحتادل
اإلمـــــــــــارات 
العربيــــــــــــــــــــــة 

 المتحدة

 ،الببببدويل الربملبببباين الحتبببباددى لبببب املتحببببد  العربيببببة اإلمببببارا  جمم عببببة تعقببببد
 كبب  بعببد الصببلة ذا  اإلماراتيببة الربملانيببة اللجببان مببع منتظمببة اجتماعببا 

 ومقببررا  قببرارا  بت زيببع تقبب م كمببا. الببدويل الربملبباين لالحتببادعامببة  مجعيببة
 املقوحببببا  تنفيبببب  ومتابعببببة ،املعنيببببة اللجببببان بببببني الببببدويل الربملبببباين االحتبببباد
 .الدويل الربملاين االحتاد اجتماعا  خال  ال طين ال فد م  املقدمة

ببا  العامببة  معيببا اجل يف جتببر  الببيت باملناقشببا  علمببا   الربملانيببة اللجببان حت 
 علببى عملهببا علببى تببرثر أن مي بب  الببيت القببرارا و  ،الببدويل الربملبباين الحتببادل

 يف ال فبببببببد يقبببببببدمها البببببببيت املقوحبببببببا  متابعبببببببة وجيبببببببر . الببببببب طين الصبببببببعيد
 .فعالية ك  بعد الربملان يف الدويل الربملاين االحتاد اجتماعا 

 أوغندا
 

 الشبببببي ة علبببببى البببببدويل الربملببببباين االحتببببباد قبببببررا م جلميبببببع جملبببببدمت إنشببببباء 
 مثببب  أخبببرى رئيسبببية وثبببائ   جبببب ار  ووضبببع  ،األوغنبببد  للربملبببان الداخليبببة
 قببرارا  حتميبب  يبت  كمببا. لبب ائ  اإلجبراءا  الربملانيببةو  األوغنببد  الدسبت ر
 أعضبباء مبب  عضبب   بب احلاسبب  الشخصببي ل علببى الببدويل الربملبباين االحتبباد
 " الربملان

 االحتبباد قببرارا  إىل بسببه لة ال صبب   الربملببانيني واملبب يفني للربملببانيني مي بب 
 .التشريعية العملية خال ، لالستناد إليها الدويل الربملاين

 االحتببباد قبببرارا  ب حالبببة ملزمببب ن ،البببدويل الربملببباين االحتببباد جمم عبببة أعضببباء 
 ومعظببب ) فيهببا أعضبباء هبب  الببيت اللجببان إىل ،الصببلة ذا  الببدويل الربملبباين
 (.اللجان يف معاجلتها تت  التشريعية األعما 

 مبداوال  خبال  وج  أفض  على الدويل الربملاين االحتاد قرارا  دم  يت 
 علببببى اآلخببببري  الربملبببان أعضبببباء إطببببالع ويبببت . التشببببريعي والعمبببب  اللجنبببة

 وعلببى ،البدويل الربملباين الحتببادالعامبة ل معيبا اجل يف جتببر  البيت املناقشبا 
 .الصلة ذا  ال طنية اللجان مداوال  خال  تتخ  اليت القرارا 
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 الدولي البرلماني االتحاد عمل لمتابعة الماضية الخمس السنوات في البرلمانات اتخذتها التي اإلجراءات على أمثلة
 البرلمان العضو متابعة فعاليات االتحاد البرلماني الدولي/ منشورات/ مقررات/ قرارات العضو

 ،آمبببب  ،كامبببب  بشبببب   السياسببببية العمليببببا  يف املشبببباركة يف املببببرأ  حريببببة بلجيكا
 .اهلد  ه ا لتحقي  واملرأ  الرج  بني  راكا  بناء:  تدخ   ودون
 س يسبرا، جنيب ، البدويل، الربملباين لالحتاد 605العامة الببب  اجلمعية) قرار

 (7366 أكت بر/  األو  تشري 

 وزار  إىل خطيبا   سبراال   اجمللبس أعضباء أحبد قبدم ،7367 ماي /  أيار يف
 هنببائي م عببد حتديببد حبب   ،القببرارقببدمها  ت صببية عبب  يسببل  ،صببلة ذا 

 .اليلجي ي الربملان يف اجلنسني بني الت افر لتحقي 

 الربملبباين لالحتببادللجنببة حقبب   اإلنسببان للربملببانيني التابعببة  العامببة القببرارا  
 .الدويل

 

 (.سن   منش ر) ينيللربملان اإلنسان حق   انتهاكا  ع  خريطة

 برملانيبببببة، مسبببببللة اجمللبببببس أعضببببباء أحبببببد قبببببدم ،7365 ينببببباير/  الثببببباين كبببببان ن يف
جلنبة حقب   اإلنسبان  فيهبا نظر  اليت بالقضايا املتعلقة اإلحصاءا  م  مست حا 

 املعبين الب زير مب  وطلب  ،7360 عبام يف البدويل الربملباين للربملانيني التابعة لالحتباد
 .حمدد  حاال  يف إجراءا  اختاذ
 مبب  أجبب  فلسببطني الثنائيببة الصبداقة جمم عببة نظمبب  ،7365 ي نيبب /  حزيبران ويف

 مببع إسببرائي ، يف الفلسببطينيني السببجناء حمنببة حبب   نببدو  االحتبباد ، للربملببان التابعببة
 أكثببر النببدو  وحضببر. املسببج نني الفلسببطينيني النبب اع علببى خببا  بشبب   الوكيببز

 يف أعضببباء يضبببم ن الببب ي ) اليلجي يببب ن الربملببباني ن  بيبببنه  مببب  مشببباركا ، 83 مببب 
 ،(األورويب واليلجي يببببببب ن األعضببببببباء يف الربملبببببببان اجملتمعيبببببببة، اإلقليميبببببببة، الربملانببببببا 
 .املدين اجملتمع وممثل  ،والدبل ماسي ن الفلسطيين، الربملان وأعضاء

CL/201/5(b)-R.1 
 7 لح امل
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 البرلمان العضو متابعة فعاليات االتحاد البرلماني الدولي/ منشورات/ مقررات/ قرارات العضو
 املنببا  بتغبب  املعببين املتحببد  األمبب  مببر ر انعقبباد مبناسببية الربملبباين االجتمبباع بلجيكا

(COP 21/CMP 11.) 
 

 ديسبببمرب/ كبببان ن األو  فبببرنس، بببباريس،)فعاليبببة االحتببباد الربملببباين البببدويل 
7365.) 

 حيببببدد قببببرارا   النبببب اع جملببببس اعتمببببد ،7365 نبببب فمرب/  الثبببباين تشببببري  يف
 COP) األطبرا  ملبر ر والعشري  احلادية للدور  اليلجي ية األول يا 

 .باريس مر ر يف الربملانية املسامهة بلمهية ويعو  ،( 21

، SDGsاملسبتدامة  تشجيع التعاون الدويل املعزز بشلن أهدا  التنميبة 
 .للتنمية للمرأ  ب صفها حمركا   ال سيما م ض ع اإل راك املايل

 

 ش،بببنغالد ا،دكبب الببدويل، الربملبباين حتببادلال 606العامببة الببببب  معيببةاجل) قببرار
 (7367 أبري /  نيسان

 بشبلن قبرارا   اليلجي بي الشبي   جملبس اعتمبد ،7367 أبريب /  نيسان يف
 إىل حتديبدا   يش  ما وه  النامية، اليلدان يف للمرأ  املايل االستقال  تعزيز
 .الدويل الربملاين االحتاد قرار

 7303 لعام املتحد  األم  أعما  جدو  اعتماد بشلن قرار كندا
 

 املستدامة التنمية أهدا  متابعة بشلن الدويل الربملاين لالحتاد برملاين قرار

 ،7303 عببببام جببببدو  أعمبببا  بشبببلن الشببببي   جملبببس يفمت طبببر  اقببببوا  
 أثنببببباء ، يفاملسبببببتدامة التنميبببببة أهبببببدا  مراعبببببا  إىل كنبببببدا ح  مبببببة يبببببدع 

. املسبببببتدامة بالتنميبببببة املتعلقبببببة السياسبببببا  ووضبببببع للتشبببببريعا  صبببببياغتها
 البدائ  األمبر مب جب  العض  بيان) العم م جملس يف مماث  تدخ حدث و 

 أساسبببا   امل ضببب ع بشبببلن البببدويل الربملببباين االحتببباد قبببرار  ببب   و  .(06 رقببب 
 .لالقوا 
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 البرلمان العضو متابعة فعاليات االتحاد البرلماني الدولي/ منشورات/ مقررات/ قرارات العضو
 دريةاجلن لالعتيارا  املراعية للربملانا  الدويل الربملاين االحتاد عم  خطة كندا

 

 كيييببببب ، مدينبببببة البببببدويل، الربملببببباين لالحتببببباد 677 عامبببببة الببببببببال اجلمعيبببببة)
7367). 

. 7366 عبام يف اجلندريبة املسباوا  بلسبي ع املتعلب  القبان ن مشروع تقدم
 البدويل الربملباين الحتباداجلمعيبا  العامبة ل القان ن مشروع مقدم واستخدم
 بشببببلن االحتبببباد أعضبببباء خمتلبببب  مبببب  تعليقببببا  علببببى واحلصبببب   ،للتشبببباور
 .اقواح 

 عم  إىل ال لما  حت ي : املستدامة التنمية أهدا  - هان   إعالن تشيلي
 حتبببببادلال 607لعامبببببة البببببببب ا معيبببببةاجل) العامبببببة للمناقشبببببة اخلتاميبببببة ال ثيقبببببة
 .(7365 أبري /  نيسان تنام،في هان  ، ،607 الدويل الربملاين

 أهببببدا  لتنفيبببب  البببب طين اجمللببببس لي بببب ن ضببببم أحببببد الربملببببانيني  تعيبببني مت
 للمجلبس البرئيس واهلبد . الب زارا  خمتلب  ممثلبي مبع ،املستدامة التنمية

 االمتثببا  لتحسببني التشببريع، ذلبب  يف مبببا املم نببة، اإلجببراءا  حتديببد هبب 
 .املستدامة التنمية ألهدا 

 فيجي
 

 مبب  املسببتدامة التنميببة أهببدا  تنفيبب : اهلبباد  احملببيط يف للربملانببا  نببدو 
 .اإلنسان حق   منظ ر

 نبببب فمرب/ تشببببري  الثبببباين فيجببببي، نبببباد ،) فعاليببببة االحتبببباد الربملبببباين الببببدويل
7366). 

 يف املسبببتدامة التنميبببة أهبببدا  تنفيببب  بشبببلن وطنيبببا   اجتماعبببا   الربملبببان نظببب 
 .اإلقليمية للندو  متابعة

 فنلندا
 

 .سن يا  ( IDD)ي م الدويل للدميقراطية بال الحتفا يت  ا .الدويل للدميقراطية ي م بال لالحتفا  الدويل الربملاين االحتاد محلة

 إندونيسيا
 

 عم  إىل ال لما  حت ي : املستدامة التنمية أهدا  - هان   إعالن
 البدويل، الربملباين لالحتباد 607اجلمعيبة العامبة الببب ) العامة للمناقشة اخلتامية ال ثيقة
 .(7365 أبري /  نيسان فيتنام، هان  ،

 يف برملانيببببة مهببببام ألداء، الربملببببانيني مبببب  متخصبببب  عمبببب  ريبببب مت إنشبببباء ف
 .املستدامة التنمية أهدا  تنفي 
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 البرلمان العضو متابعة فعاليات االتحاد البرلماني الدولي/ منشورات/ مقررات/ قرارات العضو
جمهوريـــــــــــــــــــــة 
إيـــــــــــــــــــــــــــــــــــران 

 اإلسالمية

 مبب  النببا  مبب  املاليببني إلنقبباذ العاجبب  الببدويل العمبب  حبب   ار الطبب ينببدال
 .واليم  أفريقيا م  أجزاء يف واجلفا  اجملاعة

 

 ش،دبببنغال ،دكببا الببدويل، الربملبباين الحتببادل 606العامببة الببببب  معيببةاجل) قببرار
 .(7367 أبري /  نيسان

 ،املب   ج عبا  و  اجملاعبة قضبية ملتابعة باليم  معين برملاين عم  فري  إنشاء
 .اليالد يف واألطفا  النساء على يرثر ما وخاصة

 

 جمم عبببا  مبببع وكببب ل  ،الربملبببان يف البببدويل الربملببباين االحتببباد قبببرار  ق ن ببب
 .فريقيةاإل الربملانية الصداقة

 دريةاجلن لالعتيارا  املراعية للربملانا  الدويل الربملاين االحتاد عم  خطة اليابان
 كيييبببببب ، مدينبببببة البببببدويل، الربملببببباين لالحتببببباد 677 عامبببببة البببببببال اجلمعيبببببة)

7367). 
 .(الدويل الربملاين لالحتاد سن   منش ر) السياسة يف املرأ  خريطة

 الربملبببببان يف احلبببببزبني مببببب  جمم عبببببة أنشببببب   ،7365 فربايبببببر/   بببببيا  يف
 تقبببدم يف حم ريبببا دورا   لعيببب  وقبببد. الربملبببان يف املبببرأ   ثيببب  لزيببباد  ،الببب طين
 .السياسة يف اجلندرية املساوا  لتعزيز 7366 عام يف قان ن مشروع

 .للشياع ص   وإعطاء الدميقراطية،حي ية  جتديد الكويت
 لالحتببببباد 600الببببببب  العامبببببة اجلمعيبببببة) العامبببببة للمناقشبببببة اخلتاميبببببة ال ثيقبببببة
 .(7366 مار /  آذار زامييا، ل ساكا، الدويل، الربملاين

 

 .الشياع قضايا بشلن الدويل الربملاين االحتاد عم 

 واجتماعببا  ،الببدويل الربملبباين الحتببادالعامببة ل معيببا اجل يف املشبباركة بعببد
 املنبببببدوب ن أصبببببي  البببببدويل، الربملبببباين لالحتببببباد الشبببببياع الربملبببببانيني منتببببدى

 إجبببببراء إىل ودعببببب ا الشبببببياع، ملشببببباركة النا بببببطني البببببرواد مببببب  ال  يتيببببب ن
 مثببببب  بالشبببببياع وثيقبببببا   ارتياطبببببا   تبببببرتيط جمببببباال  يف حقيقيبببببة إصبببببالحا 

 .والتعلي  الرياضة
 لوكسمبورغ

 
 .الربملانية اليح ث خلدما  ت جيهية مياد 

 

 .(7365) الدويل الربملاين االحتاد منش ر

 .7367 عام يف الن اع جملس أحباث وحد  إنشاء
 

 البببببدويل الربملببببباين لالحتببببباد الت جيهيبببببة امليببببباد  اليحببببب ث وحبببببد  تسبببببتخدم
 .األساسية أدوات  كلحد ،الربملانية اليح ث خلدما 
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 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 
 

 البرلمان العضو متابعة فعاليات االتحاد البرلماني الدولي/ منشورات/ مقررات/ قرارات العضو
 المكسيك

 
 إنسانية وأكثر ،ذكاء وأكثر عدال   أكثرضرور  أن ت  ن اهلجر  

لالحتببببباد  600العامبببببة الببببببب  اجلمعيبببببة) العامبببببة للمناقشبببببة اخلتاميبببببة ال ثيقبببببة
 (7365 أكت بر/  األو  تشري  س يسرا، جني ، ،الربملاين الدويل

 مشبببببروع امل سبببببي ي الشبببببي   جملبببببس قبببببدم ،7366 أبريببببب /  نيسبببببان يف
 للمعببباي  وفقبببا القبببان ن تعبببدي  أجببب  مببب  ،اهلجبببر  قبببان ن إلصبببال  قبببان ن
 .الدويل اإلنساين والقان ن ،اإلنسان حلق   الدولية

 لالعتيببببببارا  املراعيببببببة للربملانببببببا  الببببببدويل الربملبببببباين االحتبببببباد عمبببببب  خطببببببة 
 .دريةاجلن

 

 كيييببببب ، مدينبببببة البببببدويل، الربملببببباين لالحتببببباد 677 عامبببببة الببببببببال اجلمعيبببببة)
7367). 

 إلصبال  قبان ن مشبروع امل سبي ي الشبي   جملس قدم ،7366 عام يف
 ألسبببياع السياسبببي العنببب  أعمبببا  أصبببيح  حبيببب  السياسبببي الدسبببت ر
 إلبطببببببا  ا  قان نيبببببب ا  دافعبببببب مر بببببب ، ضببببببد ترت بببببب الببببببيت  ببببببباجلنس، تتعلبببببب 

ملرت ببب  أفعبببا  مببب   – احملليبببة أو االحتاديبببة االنتخاببببا  يف ،االنتخاببببا 
 .ه ا الن ع

 عم  إىل ال لما  حت ي : املستدامة التنمية أهدا  - هان   إعالن 
 

 الحتبببببادل 607العامبببببة البببببببب  معيبببببةاجل) العامبببببة للمناقشبببببة اخلتاميبببببة ال ثيقبببببة
 .(7365 أبري /  نيسان فيتنام، هان  ، الدويل، الربملاين

 

 ال اي للتقيي  أدوا  جمم عة: املستدامة التنمية وأهدا  الربملانا 
 

 .(7366) الدويل الربملاين االحتاد منش ر
 
 

 التنميببة أهببدا  لتنفيبب  ،الشببي   جملببس يف تشببريعي مبب ع فريبب  مت إنشبباء
 .ال طين الصعيد على املستدامة
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 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 
 

 البرلمان العضو متابعة فعاليات االتحاد البرلماني الدولي /منشورات/ مقررات/ قرارات العضو
 نيوزيالندا

 
االنتقببببا  مبببب  القبببب   إىل : املسببببتدامة التنميببببة أهببببدا  - هببببان   إعببببالن
 .الفع 

 

 الحتبببببادل 607العامبببببة البببببببب  معيبببببةاجل) العامبببببة للمناقشبببببة اخلتاميبببببة ال ثيقبببببة
 (7365 أبري /  نيسان فيتنام، هان  ، الدويل، الربملاين

 النببببب اع جملبببببس يف ،7367 أبريببببب /  نيسبببببان يف برملانيبببببة مناقشبببببة جبببببر 
 .املنا  حلماية عاجلة إجراءا  اختاذ يف الربملانا  دور بشلن

 .حل  يف وخاصة ،س رية ال ضع اإلنساين اخلط و  احلرع 
 

 الربملببببباين لالحتببببباد 605العامبببببة الببببببب  اجلمعيبببببة) ار الطببببب ينبببببدال حببببب   قبببببرار
 .(7366 أكت بر/  األو  تشري  س يسرا، جني ، الدويل،

 جملببببس يف سبببب رية، يف اخلطبببب  اإلنسبببباين ال ضببببع بشببببلن اقببببوا  إصببببدار مت
 .7366 ن فمرب /الثاين تشري  يف الن اع

 نيجيريا
 

 دريةاجلن لالعتيارا  املراعية للربملانا  الدويل الربملاين االحتاد عم  خطة
 

 كيييببببب ، مدينبببببة البببببدويل، الربملببببباين لالحتببببباد 677 عامبببببة الببببببببال اجلمعيبببببة)
7367). 

 عبببدد وزاد. اجلندريببة املسببباوا حبب   الربملببان  يف خمتلفبببة مناقشببا  أجريبب 
 7366 عبام يف املائبةب 0.7 م ) األخ   السن ا  يف الربملانيا النساء 

 (.7365 عام يف املائةب 6.5 إىل

ببببببببالي م البببببببدويل للدميقراطيبببببببة  لالحتفببببببا  البببببببدويل الربملببببببباين االحتببببببباد محلببببببة بيرو
(IDD.) 

 (.IDD)بالي م الدويل للدميقراطية  الربملانيف  سن يا االحتفا  ويت 

روســــــــــــــــــــــــــــــــيا 
 االتحادية

 للدو  الداخلية الشرون يف التدخ  عدم ميدأ احوام يف الربملان دور
 

 ش،بببنغالد دكببا، ،الببدويل الربملبباين لالحتبباد 606 عامببة البببببال اجلمعيببة) قببرار
 .(7367 أبري /  نيسان

 الداخليبببة الشبببرون يف التبببدخ  ومنبببع البببدو  بسبببياد  معنيبببة جلنبببة أنشببب  
 .7367  ي ني/  حزيران يف االحتاد جملس يفروسيا االحتادية، وذل  ل
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 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 
 

 البرلمان العضو متابعة فعاليات االتحاد البرلماني الدولي/ منشورات/ مقررات/ قرارات العضو
روســــــــــــــــــــــــــــــــيا 

 االتحادية
 لالعتيببببببارا  املراعيببببببة للربملانببببببا  الببببببدويل الربملبببببباين االحتبببببباد عمبببببب  خطببببببة
 .دريةاجلن

 

 كيييببببب ، مدينبببببة البببببدويل، الربملببببباين لالحتببببباد 677 عامبببببة الببببببببال اجلمعيبببببة)
7367). 

 

 .املرأ  ضد العن  وإهناء اجلنسني، بني املساوا  حتقي 
 

 لالحتببببباد 606 عامبببببة الببببببببال اجلمعيبببببة) العامبببببة للمناقشبببببة اخلتاميبببببة ال ثيقبببببة
 .(7360 س يسرا، جني ، ،الدويل الربملاين

 املراعيببببة للربملانبببا  البببدويل الربملبببباين االحتببباد عمببب  خطببببة تنفيببب  أدى قبببدل
 يف النسبببباء عببببدد زيبببباد  إىل ،األخبببب   السببببن ا  يف دريببببةاجلن لالعتيببببارا 

 املناصب  يف ذل  يف مبا ،(املائةب 67 إىل املائةب 63 م ) الشي   جملس
 .املست ى الرفيعة

 

 املشبباركة يف املببرأ  حريببة" بعنبب ان قببرارا   7366 عببام يف الربملببان اعتمببد وقببد
 بنبببببباء: تبببببدخ  وبببببببدون ،آمببببب  ،كامببببب  بشبببببب   السياسبببببية العمليبببببا  يف

 ".اهلد  ه ا لتحقي  واملرأ  الرج  بني  راكا 

 الببدويل، الربملباين الحتبادل 606لعامببة البببب ا معيبةاجل اعتمبد ا البيت القبرارا  
 .7367 أبري /  نيسان ش،بنغالد كاد 

 إحاطببة ،الببدويل الربملبباين لالحتبباد التنفي يببة اللجنببة يف الروسببي العضبب  قببدم
 الببببدو  رابطببببة يف األعضبببباء للببببدو  الدوليببببة الربملانيببببة اجلمعيببببة جملببببس إىل

 لالحتببباد 606اجلمعيبببة العامبببة الببببب  نتبببائ  ، حببب  (ال  من لببب ) املسبببتقلة
 .الدويل الربملاين

 تايالند
 

 .االنتقا  م  الق   إىل الفع : املستدامة التنمية أهدا  - هان   إعالن
 الربملببباين لالحتببباد 607اجلمعيبببة العامبببة البببببب ) العامبببة للمناقشبببة اخلتاميبببة ال ثيقبببة
 .(7365 أبري /  نيسان فيتنام، هان  ، الدويل،

 .ال اي للتقيي  أدوا  جمم عة: املستدامة التنمية وأهدا  الربملانا 
 (7366) الدويل الربملاين االحتاد منش ر

 إطبببار يف ،املسبببتدامة التنميبببة أهبببدا  بتنفيببب  معنيبببة فرعيبببة جلنبببة مت إنشببباء
 .ال طنية التشريعية للجمعية التابعة اخلارجية للشرون الربملانية اللجنة
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 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 
 

 العضوالبرلمان  متابعة فعاليات االتحاد البرلماني الدولي/ منشورات/ مقررات/ قرارات العضو
 تايالند

 
أكببرب  مشبباركة علببى تشببجع ،الببدويل الربملبباين لالحتبباد العببام األمببني رسببالة

 التمييبز علبى بالقضباء املعنيبة اللجنة إىل ،التقارير تقدم أنشطة يف لربملانل
 أعضببباء إدراج ضبببمان إىل الربملبببان وتبببدع  ،(CEDAW) املبببرأ  ضبببد

 علبببببى املعبببببرو  الدولبببببة تقريبببببر يعبببببر  الببببب   ،الرمسبببببي ال فبببببد يف الربملبببببان
 .اللجنة

 القضباء جلنبة إىل تقريبرا   قبدم الب   ،الب طين ال فبد إىل الن اع أحد مت ض 
 .7367 عام يف (CEDAW) املرأ  ضد التمييز أ  ا  مجيع على

ببببببببالي م البببببببدويل للدميقراطيبببببببة  لالحتفببببببا  البببببببدويل الربملببببببباين االحتببببببباد محلببببببة 
(IDD.) 
 

ببالي م البدويل للدميقراطيبة  لالحتفا  الربملان يف والفعاليا  األنشطة تنظ 
(IDD.) 

 اإلمــــــــــــــــــــارات
 العربيــــــــــــــــــــــــــــــة

 المتحدة
 

 لالعتيببببببارا  املراعيببببببة للربملانببببببا  الببببببدويل الربملبببببباين االحتبببببباد عمبببببب  خطببببببة
 .دريةاجلن
 كيييببببب ، مدينبببببة البببببدويل، الربملببببباين لالحتببببباد 677 عامبببببة الببببببببال اجلمعيبببببة)

7367). 
 رقببببب  األمببببب  جملبببببس قبببببرار بتنفيببببب  املتعلببببب  البببببدويل الربملببببباين االحتببببباد عمببببب 

 .املنطقة يف واألم  ،السالم ،املرأ  بشلن، 6075
 
 

، الببدويل الربملبباين االحتبباد مببع  ببراكة اتفاقيببة الربملببان عوق بب ،7360 عببام يف
 وسببباعد . العبببريب العبببا  يف املبببرأ  و  بببني الربملانيبببة ليحببب ثمببب  أجببب  ا

 .6075 األم  جملس قرار تنفي  تعزيز يف الشراكة
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 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 
 

 البرلمان العضو متابعة فعاليات االتحاد البرلماني الدولي/ منشورات/ مقررات/ قرارات العضو
 أوغندا

 
 .املرأ  ضد العن  وإهناء اجلنسني، بني املساوا  حتقي 

 

 لالحتببببباد 606 عامبببببة الببببببببال اجلمعيبببببة) العامبببببة للمناقشبببببة اخلتاميبببببة ال ثيقبببببة
 .(7360 س يسرا، جني ، ،الدويل الربملاين

 

 .كيت  بيان
 لالحتببببباد 678 عامبببببة الببببببببال اجلمعيبببببة) العامبببببة للمناقشبببببة اخلتاميبببببة ال ثيقبببببة
 (7360 مار /  آذار ك ادور،اإل  كيت ، ،الدويل الربملاين

 البب   ،العببام املببا  إدار  قببان ن األوغنببد  الربملببان سبب    ،7365 عببام يف
 كبب  باحتياجببا  يفببي أن جيبب  ،ال طنيببة ازنببةامل   مشببروع أن علببى يببن 
 وأول بب  اإلعاقببة، ذو  األ ببخا  والفتيببا ، الفتيببان واملببرأ ، الرجبب  مبب 

 .التمييز أو احلرمان م  أخرى أ  ا  م  يعان ن ال ي 

 .االنتقا  م  الق   إىل الفع : املستدامة التنمية أهدا  - هان   إعالن 
 

 الحتبببببادل 607العامبببببة البببببببب  معيبببببةاجل) العامبببببة للمناقشبببببة اخلتاميبببببة ال ثيقبببببة
 .(7365 أبري /  نيسان فيتنام، هان  ، الدويل، الربملاين

 

 .ال اي للتقيي  أدوا  جمم عة: املستدامة التنمية وأهدا  الربملانا 
 .(7366) الدويل الربملاين االحتاد منش ر

 التنميبببببببة أهبببببببدا  بشبببببببلن األحبببببببزاع جلميبببببببع برملببببببباين منتبببببببدى مت إنشببببببباء
. املستدامة التنمية أهدا  لتنفي  التشريعية املدخال  لتنسي  ،املستدامة

 أهببدا  حتقيبب  بشببلن قببرارا   الربملببان اعتمببد ،7366 سببيتمرب/  أيلبب   ويف
 تقريببرا   الربملببان إىل سببن يا   احل  مببة تقببدم أن علببى يببن  ،املسببتدامة التنميببة
 .املستدامة التنمية أهدا  حتقي ح   التقدم يف  مرحليا

 النببببا ، لعامببببة مفت حببببة ،نببببدو  الربملببببان  نظ بببب ،7360 مببببار /  آذار يف .الربملانية الدبل ماسية تعزيز يف الدويل الربملاين االحتادعم   األوروغواي
 لالحتباد العبام األمبني عبيَ ود  . نتائجهبا نشبر  الربملانيبة الدبل ماسبية بشلن

 .رئيسي كمتحدث آن اك الدويل الربملاين
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 البرلمان العضو متابعة فعاليات االتحاد البرلماني الدولي/ منشورات/ مقررات/ قرارات العضو
ببببببببالي م البببببببدويل للدميقراطيبببببببة  لالحتفببببببا  البببببببدويل الربملببببببباين االحتببببببباد محلببببببة األوروغواي

(IDD.) 
 
 

 مببع بالتعبباون، (IDD)بببالي م الببدويل للدميقراطيببة  سببن يا   االحتفببا  يببت 
 تببب كاريا   ختمبببا   الببب طين الربيبببد م تببب  ويصبببدر. التشبببريعية السبببلطة م تيبببة

 .املناسية هب   لالحتفا 

 المملكــــــــــــــــــــــة
 المتحدة

 

 عم  إىل ال لما  حت ي : املستدامة التنمية أهدا  - هان   إعالن
 

 الحتبببببادل 607العامبببببة البببببببب  معيبببببةاجل) العامبببببة للمناقشبببببة اخلتاميبببببة ال ثيقبببببة
 .(7365 أبري /  نيسان فيتنام، هان  ، الدويل، الربملاين

 

 وضبببمان األر  ك كببب  ومحايبببة احمليطبببا ، علبببى احلفبببا : األزر  عبببا ال
 .7303 عام جدو  أعما  سيا  يف اإلنسان رفا 

 

 األمبببب  مقببببر يف برملانيببببة اسببببتماع جلسببببةفعاليببببة االحتبببباد الربملبببباين الببببدويل، 
 فربايبببر/   بببيا  املتحبببد ، ال اليبببا  ني يببب رك،) 7367يف عبببام  املتحبببد 
7367). 

 
 
 

 اجللسببة يف  بباركا اللبب ان النائيببان قببام املتحببد ، اململ ببة إىل عبب د   لببدى
 بشبببببلن نشبببببطة حبملبببببة ،املتحبببببد  األمببببب  مقبببببر يف ،7367 لعبببببام الربملانيبببببة
 مببببب  عبببببددا وأثبببببار ،املسبببببتدامة التنميبببببة أهبببببدا  مببببب  /60/رقببببب   اهلبببببد 
 اللجنبببة إىل أحبببده  وانضببب . املعنيبببني املتحبببد  اململ بببة وزراء مبببع األسببب لة
 اليحريبببة املنببباط " املعنببب ن التقريبببر أصبببدر  البببيت ،اليي بببيللتبببدقي   ال طنيبببة
 كمببا. 7367 أبريبب /  نيسببان يف ونشببر ،"فيهببا النظببر أعيببد الببيت احملميببة

 محايبببببببة إىل احلاجببببببة بشبببببببلن الربملببببببان يف مناقشببببببة إجبببببببراء علببببببى  ببببببجع 
 .احمليطا 
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 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 
 

 البرلمان العضو متابعة فعاليات االتحاد البرلماني الدولي/ منشورات/ مقررات/ قرارات العضو
 زامبيا

 
 سببيما ال املسبتدامة، التنميبة أهبدا  بشبلن املعبزز البدويل التعباون تشبجيع
 .للتنمية حمركا   ب صفها للمرأ  املايل اإلدماج بشلن

 

 .للدو  الداخلية الشرون يف التدخ  عدم ميدأ احوام يف الربملان دور
 

 يف واجلفببا  اجملاعببة مبب  النببا  مب  املاليببني إلنقبباذ العاجبب  الببدويل العمب 
 .(ار ط بند) واليم  فريقياإ م  أجزاء

 

 ش،ببنغالد ادكب البدويل، الربملباين الحتادل 606لعامة الببب ا معيةاجل) قرارا 
 .(7367 أبري /  نيسان

 الربملبباين لالحتبباد 606العامببة الببببب  اجلمعيببة اختبب  ا الببيت للقببرارا  متابعببةك
 إىلفيهبببا  يبببدع  ،الببب زراء خمتلببب  إىل برسبببائ  زامييبببا برملبببان بعببب  البببدويل،

 يتعلبب  فيمببا ال بب ارث وإدار  ،للمببرأ  املببايل اإلدمبباج بشببلن إجببراءا  اختبباذ
 .للدو  الداخلية الشرون يف التدخ  عدم وميدأ اليم  يف باجملاعة

 التنميبة أهبدا  تنفيب  وم اصبلة الربملانية القدرا  بناء بشلنإقليمية  ندو  
 .املستدامة
 .(7366 سيتمرب الصني، ب ني،) االحتاد الربملاين الدويلفعالية 

 الربملبان أعضباء طبر  البدويل، الربملباين لالحتبادإقليميبة  الندو  إىل باإلضافة
 تنفيبب  يف احملببرز التقببدم بشببلن ،املعنيببة البب زارا  علببى  ببف ية أسبب لة الببزامي

 وأبلببب . املبببرأ  و  بببني ،اجلنسبببني ببببني املسببباوا  ،املسبببتدامة التنميبببة أهبببدا 
 النببدو  يف املتخبب   والقببرارا  ،جببر  الببيت املناقشببا  عبب  الربملببان أعضبباء
 االحتباد وقبرارا  ت صيا  تنفي  يف املعنية ال زارا   ارك  كما. إقليمية
 .الدويل الربملاين
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(b) Annual reporting exercise by Members 
 
 

 Reporting by IPU Members of action taken 
 to follow up on IPU resolutions, Assemblies and other initiatives 

 
 

 

According to the IPU Statutes, all Members and Associate Members of the IPU are 
required to send an annual report of action taken to follow up on IPU resolutions and 
decisions (Article 6). Heads of delegations are also expected to submit a report to their 
national parliaments after each Statutory Assembly on the work and outcomes of the 
Assembly (Article 7). 
 

Over the years, the response rate for the annual reporting exercise by Members  has 
been consistently low, generally in the 30–40 per cent range. Moreover, very few 
Members transmit to the Secretariat details of their own reports submitted in parliament 
after each Assembly (less than 5%).  
 

On the occasion of the 136th IPU Assembly in Dhaka, this matter was discussed on 1 
April at the Joint Meeting of the Chairpersons of the Geopolitical Groups and Presidents 
of the Standing Committees with a view to identifying a more effective reporting 
mechanism. They decided to start with a limited number of respondents (five parliaments 
identified by each Geopolitical Group, plus any other Members wishing to respond on a 
voluntary basis). Given the encouraging results of the pilot project for 2017 (60% 
response rate), IPU Members may wish to proceed with a more structured and simplified 
mechanism, based on the principle of rotation. 
 

 

 
 
For the 2017 reporting exercise, the IPU Geopolitical Groups committed to identifying a 
minimum of five parliaments from their regions that would answer a questionnaire on 
parliamentary action related to resolutions and other decisions adopted by the IPU over 
the past three years.  
 

A questionnaire on parliamentary follow-up in relation to one or several of the IPU 
resolutions and decisions, adopted between March 2014 and April 2017, was sent to the 
30 selected Members in June 2017. It was designed as a short (two-page), simple and 
user-friendly survey with multiple choice answers available for most questions. Examples 
of good practices were also requested. The parliaments were chosen on the basis of 
suggestions made by the Chairs of the six Geopolitical Groups. All other Members were 
also encouraged to respond to the questionnaire.  
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Of the 30 selected parliaments, the IPU Secretariat received 19 responses, which represents a 63 per 
cent response rate. The Members that responded are the following: 
 

• African Group: Burundi, Nigeria, Uganda 
• Arab Group: Oman, United Arab Emirates 
• Asia-Pacific Group: Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Japan, Mongolia, Viet Nam  
• Eurasia Group: Russian Federation 
• Group of Latin America and the Caribbean (GRULAC): Argentina, Chile, Mexico, Peru, 

Uruguay 
• Twelve Plus Group: Canada, Finland, Sweden. 

 
 

In addition, 14 voluntary responses were received: 

• African Group: Zimbabwe 
• Arab Group: Kuwait 
• Asia-Pacific: Fiji, Myanmar, Thailand 
• GRULAC: Brazil 
• Twelve Plus Group: Australia, Belgium, Cyprus, Germany, Greece, Luxembourg, 

New Zealand, The former Yugoslav Republic of Macedonia  
 

 
Findings of the survey 

 
 
The responses received provide significant 
qualitative and quantitative information on 
the type of follow-up that IPU Assemblies’ 
resolutions and other initiatives receive within 
national parliaments. 
 

The responses indicate that, in general, 
governments and parliaments are informed 
of the outcomes of IPU meetings through 
annual or post-Assembly reports.  
 
 
 
 
 

 
 
 
With regard to the resolutions of the 136th IPU Assembly (Dhaka 2017), 88 per cent of respondents 
indicated that they submitted the resolutions to parliament; 68 per cent informed the relevant 
parliamentary committees of the resolutions; 58 per cent communicated them to the government; and 
67 per cent submitted a report to parliament on the parliamentary delegation’s participation in the 
Dhaka Assembly. However, only 36 per cent of parliaments reported having held debates on the 
outcomes of the Assembly.  
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On the question of the participation of Members in the IPU’s work, responses show that 70 per cent of 
the parliaments concerned held at least one debate in the past five years on their participation in the 
IPU’s work, while 82 per cent of them circulated reports in parliament on each IPU activity in which the 
parliament had participated. 85 per cent of parliaments that responded to the survey attended at least 
one IPU activity (seminar, workshop, hearing, etc.) in addition to the Statutory Assemblies, and 58 per 
cent reported that they intended to celebrate in 2017 the 20th anniversary of the Universal Declaration 
on Democracy (UDD) and the 10th anniversary of the International Day of Democracy (IDD). 
 

 
Several parliaments provided specific examples of ways in which they organize their participation in 
the IPU’s work, prepare for IPU Assemblies and circulate information on IPU activities. As these 
examples may be of interest to the broader membership, they can be found in Annex 1. 
 
The results of the survey also show that IPU resolutions and other decisions have inspired tangible 
activities within parliaments, including initiatives to create and/or amend legislation.  

 
In this regard, about 60 per cent of the respondent parliaments 
acknowledged that a number of parliamentary decisions were 
influenced directly or indirectly by the work of the IPU in the 
past five years.   
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In addition, more than half of the respondent parliaments (58%) reported having taken specific action 
in follow-up to decisions of the IPU’s Committee on the Human Rights of Parliamentarians (CHRP).  
 

 
55 per cent of parliaments stated that parliamentary 
questions were submitted within their parliaments in relation 
to the IPU’s work.  
 
 
 
 
 
 
 

Examples of parliamentary cooperation with the United Nations 
 
Over half of the respondents (54%) indicated they cooperated with the United Nations and carried out 
a wide variety of joint activities with the respective United Nations Country Teams (UNCT). Specific 
examples such cooperation worth highlighting include the following: 
 
• Two MPs from the Australian Parliament attend the UN General Assembly each year. 

 

• In Brazil, UN Women and the Women’s Secretariat of the Brazilian Chamber of Deputies jointly 
published some material, including the 2015 IPU map Women in Politics in Portuguese. Both 
Houses of the Parliament hold regular meetings with UN agencies. 
 

• In Chile, Fiji and Uruguay, MPs participated in workshops and seminars on, among other, gender 
equality, human rights, protection of the environment, and energy organized by the UNCTs. 

• The Indonesian House of Representatives worked closely with UNDP in producing a handbook 
for parliamentarians on oversight in the development and implementation of the Sustainable 
Development Goals (SDGs). The House organizes joint events with the UN to commemorate the 
International Women’s Day, and also works with the local UNHCR office on refugee protection 
issues.  
 

• Several UN senior officials were invited to address the Mexican Senate and to meet with 
specialized parliamentary committees on issues of mutual interest such as empowerment of 
women, human rights, refugees’ protection, prevention of drugs trafficking, etc. Mexican MPs met 
with the UNCT on several occasions and with UN special procedures’ mandate-holders visiting 
the country.  
 

• In Mongolia, the Parliament is currently part of a joint project with the UNCT to reinforce local 
governance.  
 

• In November 2015, the Congress of Peru organized with the support of the Food and Agriculture 
Organization (FAO) the Sixth Forum of the Parliamentary Front Against hunger in Latin America 
and the Caribbean.  
 

• In March 2017, the Ugandan Parliament and the IPU jointly, and with financial and technical 
support from UNDP, organized a Regional Seminar on the Sustainable Development Goals for 
the Parliaments of Sub-Saharan Africa. 

 
Examples of good practices at national level 
 
Numerous parliaments have also provided specific examples of how the IPU has influenced their work 
at the national level, for example: 
 

• In Belgium, the House of Representatives adopted a resolution on the Belgian priorities for the 
2015 UN Conference on Climate Change (COP 21) and in April 2017 the Senate passed a 
resolution on strengthening the financial autonomy of women in developing countries. Both 
resolutions make specific reference to IPU’s work on these themes. 
 

• In Canada, a Gender Equality Week Act was introduced in Parliament in 2016. The sponsor of 
the Act used IPU Assemblies to consult and receive feedback from various IPU members on his 
proposal. 
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• In Chile, an MP was designated to join the National Council for implementation of the SDGs 
together with representatives of the relevant Ministries. The main objective of the Council is to 
identify possible actions, including legislation, to better comply with the SDGs. 
 

• In Indonesia, a specialized working group of MPs was set up to perform parliamentary functions 
in implementing the SDGs. 
 

• In Japan, a bipartisan parliamentary group was established in February 2015 to increase the 
representation of women in parliament. It played a central role in introducing in 2016 a Bill to 
foster gender equality in politics. Comparative data from IPU’s map on women in politics was a 
fundamental source of information for the work of the parliamentary group. 

• Having participated in IPU Assemblies and meetings of the IPU Forum of Young 
Parliamentarians, Kuwaiti delegates became active promoters of youth participation, advocating 
for real reforms in areas closely linked to youth such as sport and education. 
 

• Following discussions and decisions of the 133rd IPU Assembly in October 2015, the Mexican 
Senate introduced a Bill to reform the Migration Law in order to adjust the law to international 
human rights standards and international humanitarian law. 
 

• In New Zealand, the House passed a motion in November 2016 on the severe humanitarian 
situation in Syria, inspired by the resolution adopted on the same topic by the 135th IPU Assembly 
in October 2016. 

 

• In the Russian Federation, the implementation in recent years of the IPU’s Plan of Action for 
Gender-sensitive Parliaments has resulted in an increased number of women in the upper house 
(from 10% to 17%), including in high level office. 

 

• In 2015, the Ugandan Parliament enacted the Public Finance Management Act establishing that 
the national budget shall meet the needs of both men and women, boys and girls, persons with 
disabilities and those experiencing other forms of disadvantage or discrimination.  

 

• In the United Kingdom, two MPs who participated in the 2017 Annual Parliamentary Hearing at 
the United Nations on preserving the oceans in the context of the 2030 Agenda, upon their return 
to the UK, mounted an active campaign on SDG 14 and raised a number of questions with the 
relevant UK Ministers. One of them joined the national Environmental Audit Committee which 
produced a report on Marine Protected Areas published in April 2017. They have also promoted a 
debate in Parliament on the need to protect the oceans. 

 
The full list of good practices is available in Annex 2.   
 
 

Action taken by Associate Members 
 

Associate Members also reported on action taken in relation to IPU’s work, that had direct or indirect 
impact in national parliaments. For example, the Inter-Parliamentary Assembly of Member Nations of 
the Commonwealth of Independent States (IPA CIS) was planning a conference in Saint Petersburg 
dedicated to the IDD, with participation from member parliaments, regional and municipal authorities, 
the academic community, ombudsmen, civil society, students and the media. In addition, the IPA CIS 
translated into Russian the IPU’s self-assessment toolkit entitled Parliaments and the Sustainable 
Development Goals. IPU’s publication titled Human Rights: Handbook for Parliamentarians was 
discussed by two IPA CIS Permanent Committees—the Political Affairs and International Cooperation 
Committee and the Social Policy and Human Rights Committee. 
 

The Latin-American and Caribbean Parliament (PARLATINO) reported that in December 2016, it 
organized and hosted jointly with the IPU, a successful Regional Seminar on the Sustainable 
Development Goals. Participants exchanged ideas about the opportunities and challenges associated 
with achieving the SDGs and pledged to use the IPU self-assessment toolkit in their respective 
countries. They also recognized the importance of adopting a parliamentary resolution on the SDGs in 
each parliament following the IPU model parliamentary resolution on SDG follow-up. A second 
regional seminar on the same topic was expected to take place in November 2017.  
 

New reporting modality 
 

Given the encouraging results of the reporting exercise for 2017, IPU Members may wish to 
implement a more structured mechanism, in which: 
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1. All IPU Members will be required to submit periodic reports, on average once every four years. 
Members that are to submit a report could be determined each year by alphabetical order (this 
will also ensure predictability as to when each Member’s report is to be expected). 

 

2. The periodic report would focus on what a Member Parliament had done to follow up on one or 
more IPU resolution(s) or decision(s) adopted in the period since that Member last submitted a 
report. National reports would thus focus on parliamentary follow-up to: 

 

• Resolutions of the Standing Committees; 
• Resolutions relating to the emergency item; 
• Outcome documents of the General Debate; 
• Decisions of the Committee on the Human Rights of Parliamentarians (CHRP); 
• Plans of Action (such as the 2012 IPU Plan of Action for Gender-sensitive Parliaments);  
• Initiatives of the Forum of Women Parliamentarians and of the Forum of Young MPs; 
• Outcome documents of specialized meetings (such as regional and national seminars); 
• Decisions of other IPU bodies. 

 

3. In addition to the rotational reporting mechanism (mandatory), IPU Members would also be able 
to submit voluntary reports on follow-up action. 

 
The geopolitical groups and the Executive Committee would monitor the submission of reports under 
this rotational system and would ensure that IPU Members meet their reporting obligations. 
The new system would be in place and be applicable to all Members as of March 2018. If successful, 
the new reporting modality would be reflected in the IPU Statutes and Rules. 
 
According to the above, the Members that will be invited to participate in the 2018 reporting exercise 
are the following: 
 
African Group: 
 

Algeria*, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Cabo Verde, Cameroon, Central African Republic, 
Comoros**, Chad, Congo, Côte d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo. 
 
Arab Group 
 

Bahrain, Egypt*, Iraq, Jordan, Kuwait. 
 
Asia-Pacific Group 
 

Afghanistan, Australia*, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, Democratic People's Republic of 
Korea. 
 
Eurasia Group 
 

Armenia, Belarus. 
 
GRULAC  
 

Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Cuba. 
 
Twelve Plus Group 
 

Albania, Andorra, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech 
Republic, Denmark, Estonia, France. 
 
 
*   those who belong to two Geopolitical Groups and for purposes of elections within the IPU have chosen this Group 
**   those who belong to two Geopolitical Groups and have not expressed a preference for the purposes of elections 
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  ANNEX I 
 

Examples of national practices from the past five years on the organization of the work of National IPU Groups,  
their preparations for IPU Assemblies and the circulation of information on IPU activities 

 

Member Action Results 

Argentina The Senate’s Parliamentary Diplomacy Section convenes and 
prepares regular meetings relating to topics and activities of future 
IPU Assemblies and other IPU events. These meetings contribute 
to the preparation of documents for each event and focus on the 
interest and participation of MPs.  
 

The national delegation is extensively briefed before attending IPU 
Assemblies and events, which implies a more coordinated 
participation and well documented contributions to IPU activities.  

Belgium The Executive Bureau of the Belgian IPU Group organizes one or 
two meetings before each IPU Assembly. 
 

Typical topics addressed include the eventual proposal of an 
emergency item, presentation of amendments to the draft 
resolutions, possible proposal of theme and/or rapporteur for 
upcoming resolutions of the Standing Committees, candidatures 
for vacancies, who will take the floor in the General Debate, etc. 
 

In the past five years Belgium: 
 

- proposed emergency items at three recent Assemblies (131st, 
132nd and 136th), all of which were adopted; 

- proposed six items for a Standing Committee resolution, five of 
which were accepted with a Belgian rapporteur. The sixth item 
was taken up later as a theme for a panel debate, in which the 
proposed rapporteur was a keynote speaker; 

- has been represented in various elected/subsidiary bodies of the 
IPU  

 

The Belgian IPU Group has its own page on the website of the 
Belgian Federal Parliament. 
 

The bilingual webpage provides general information on the IPU, 
the Belgian IPU Group and its activities, including on the many 
bilateral friendship groups of the Federal Parliament, which are 
also managed by the Belgian IPU Group.  
 

The website also highlights recent IPU publications and upcoming 
IPU meetings that may be of interest to the Belgian Parliament. 
 

MPs are better informed about IPU activities and decisions.  
 
 

The webpage is mainly used by members of the Belgian Federal 
Parliament and other partners (e.g. Embassies of countries that are 
part of a bilateral parliamentary friendship group).  
 

In 2017, the Belgian IPU Group started forwarding the decisions of 
the IPU CHRP to the chairperson of the bilateral parliamentary 
friendship group of the concerned country, with an explicit request 
to have it follow-up on the decisions. 
 

The Committee’s decisions are also transmitted directly to the 
respective country desk at the Belgian Ministry of Foreign Affairs 
as well as to the office of the Minister of Foreign Affairs. 

Cases before the CHRP are given more visibility and human rights 
decisions are conveyed to the concerned authorities. The principle of 
parliamentary solidarity is put in practice to protect and defend the 
human rights of MPs under threat. 
 

The Belgian Senate has received at least one response from a 
foreign Minister on steps taken relating to a specific human rights 
case in the concerned country. 
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Brazil The IPU Brazilian Group regularly translates incoming IPU 
documents (convocations, agendas, etc.) and coordinates 
meetings in both Houses with MPs who will participate in IPU 
meetings and events. 
 

National delegations attending IPU Assemblies and events are better 
informed about IPU’s work. 

In 2016, the IPU Brazilian Group was invited to participate at the 
1st Forum of Digital Libraries in the Federal Senate and to present 
the IPU´s 2016 World e-Parliament Report. 
 

IPU’s work gained more visibility within the Parliament and the 
general public. 

Canada The national delegation holds briefings during IPU Assemblies to 
discuss the various meetings and to establish its positions on IPU 
matters. Comments on IPU draft resolutions and proposed 
amendments are shared with all members of the delegation. 
Feedback is received and discussed until a consensus within the 
delegation is reached. 
 

Deeper knowledge of IPU’s work for all members of the delegation. 
Better coordination of inputs from the delegation. 

The delegation holds a meeting with the relevant government 
departments before each IPU Assembly for a briefing on various 
topics to be addressed at the Assembly. 
 

Better prepared and more engaged delegates. 

Chile There is a specific web page on the MPs’ activities at each IPU 
meeting. The IPU Group also prepares a report on each activity. 
 

All citizens have access to the agenda of IPU meetings, the matters 
discussed and the results. 
 

Cyprus The IPU Group holds coordination meetings on the topics and 
activities of future IPU Assemblies. 
 

Better coordination between the members of the national delegation 
and allocation of duties and themes of interest. 

Fiji When the delegation returns from an IPU event, it holds a 
workshop to inform all MPs about the issues raised and the results 
during of the event. 
 

MPs are more aware of the critical issues discussed and, more 
generally, of IPU’s work. 

Finland All MPs are members of the Finnish IPU Group and all 
parliamentary factions are represented on the Board of the Group. 
The Board members actively participate in IPU Assemblies. 
Allocation of places on the delegation is proportional to the 
representation of party groups in Parliament.  
 

All party groups have a certain level of information on IPU’s work and 
their respective ideas are reflected in Parliament’s position. 

Germany During the Bundestag’s open-door day in September, all MPs and 
citizens are exposed to IPU’s work and the IDD.  
 

Deeper knowledge of IPU work for all MPs and citizens. 
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Greece Close cooperation between members of the Special Permanent 
Parliamentary Committee on Environmental Protection and the 
Ministry of Environment has been set up to prepare Greece’s 
contribution to the annual UN Climate Change Conference and its 
related Parliamentary Meeting. 
 

MPs are active stakeholders in defining the national position on 
climate change; a parliamentary perspective is included in the 
national contribution. 

Press releases are published on the Hellenic Parliament’s website 
and distributed to national media prior to the participation of a 
delegation in an IPU meeting and at the end of the mission. 
 

Citizens have access to the agenda of IPU meetings, the matters 
discussed and the results. 
 

Indonesia The Committee for Inter-Parliamentary Cooperation of the 
Indonesian House of Representatives regularly holds preparatory 
meetings with the national delegation to IPU Assemblies. 
Speakers from related governmental departments and non-
governmental organizations are also invited to provide inputs for 
discussions on topics in general debates, standing committees and 
other meetings at IPU Assemblies. 
 

Delegations assisting IPU Assemblies are better informed and have 
a coordinated approach on issues to be discussed in IPU events. 
Parliament’s position includes inputs from government and civil 
society. 
 

Iran (Islamic 
Republic of) 

The chair of the Iranian IPU group submits IPU resolutions and 
decisions from each Assembly to the Speaker of Parliament, within 
less than a week after the end of the Assembly. The Speaker 
sends the report of each IPU Standing Committee to the relevant 
parliamentary committees for their information and action.  
 

IPU’s resolutions and decisions are shared with relevant 
parliamentary committees. 

Kuwait The National Assembly of Kuwait assigns a media reporting team 
to accompany its delegation to IPU Assemblies and other IPU 
events in order to report on the daily activities in these events. 
 

The awareness level has risen regarding the importance of 
participation of the Kuwait National Assembly (KNA) delegations to 
IPU Assemblies and other international parliamentary events. 

Luxembourg On 21 June 2017, delegates to the Parliamentary Conference on 
the World Trade Organization (WTO) participated in a public 
hearing in Parliament on the future of free trade and WTO’s work.  
 

All MPs and citizens were informed about the agenda of this 
particular IPU meeting, the matters discussed and its results. 

Mexico The IPU National Group holds regular meetings with the 
parliamentary delegation to IPU Assemblies. It discusses the 
topics and activities of upcoming IPU Assemblies and events as 
well as the issues related to IPU’s work. The responsibilities and 
participation of MPs in specific meetings are decided in these 
meetings.  
 

The parliamentary delegation attending an IPU Assembly and event 
is better informed and has a coordinated approach on topics to be 
discussed. 
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The Senate’s Centre of International Studies keeps MPs informed 
about IPU events.  

MPs are informed about discussions held in IPU Assemblies and 
events and are informed well in advance of future IPU events, thus 
giving them the possibility to express interest to participate in such 
meetings and to prepare their input. 
 

Oman  Delegations attending IPU Assemblies hold several bilateral 
meetings during each IPU Assembly. 
 

Inter-parliamentary relations are strengthened.  

Russian 
Federation 

A Russian IPU Group member presents a report to the plenary of 
the Council of the Federation on actions taken by the Group during 
an IPU Assembly. The report is presented immediately after each 
IPU Assembly. 
 

All MPs are informed about the discussions held and the decisions 
taken in IPU Assemblies. 

The National IPU Group meets with NGOs and academic 
institutions before IPU Assemblies. 

Delegations attending IPU Assemblies are better informed and have 
a coordinated approach on issues to be discussed in IPU events. 
The national position includes inputs from academics and civil 
society. 
 

Sweden The Swedish IPU delegation submits a report to Parliament, 
through the Committee on Foreign Affairs, on all of its activities 
including its participation in IPU Assemblies. The Chamber 
discusses the report and the outcome of the Assembly.  
 

All MPs are informed about the discussions and decisions of the IPU 
Assemblies. 

Information seminars on IPU’s work are organized twice a year 
within the Parliament. 
 

MPs are better informed about the IPU and the way it can be useful 
to them in their everyday work. 

MPs from the IPU delegation ask questions to relevant Ministers 
about issues that have been discussed in IPU Assemblies. 
 

MPs are informed about discussions held in the IPU Assemblies and 
relevant Ministries are engaged in implementing IPU decisions and 
are held accountable for it. 
 

Thailand Before attending an IPU Assembly and related meeting, the 
National Delegation holds a series of preparatory meetings. The 
concerned government agencies are invited to these meetings and 
they provide relevant information and inputs. 
 

The Delegation receives, from the relevant government agency, 
accurate and useful first-hand information on the different subject 
matters so that it can fulfil its role in IPU’s Assemblies.  

Reports on the participation and performance of Thai delegations 
in IPU Assemblies and related meetings are published and 
disseminated via the Parliament’s website. In addition, such 
reports are also circulated to all MPs and relevant public agencies. 
 

MPs and government officials are informed about the discussions 
held and the decisions taken during IPU Assemblies. . 



 - 11 - CL/201/5(b)-R.1 
  ANNEX I 
 

Thai Delegations make efforts to meet with as many foreign 
delegations as possible during IPU Assemblies. 
 

Inter-parliamentary relations are strengthened. Bilateral interactions 
during IPU Assemblies pave the way for further exchanges and 
visits. 
 

United Arab 
Emirates 

The UAE IPU Group holds regular meetings with relevant UAE 
parliamentary committees after each IPU Assembly. It also 
circulates IPU resolutions and decisions among the concerned 
committees and follows up on the implementation of proposals 
submitted by the national delegation during IPU meetings. 
 

Parliamentary committees are informed about discussions held at 
IPU Assemblies and about decisions that could influence their work 
at the national level. Proposals put forward by the delegation at IPU 
meetings are followed up in Parliament after each event. 

Uganda A folder was created for all IPU Resolutions on the intranet of the 
Parliament of Uganda and placed next to other key documents 
such as the Ugandan Constitution and the Parliamentary Rules of 
procedure. IPU Resolutions are also uploaded on to each MPs’  
iPad. 
 

MPs and parliamentary staff can easily access IPU Resolutions for 
their reference during the legislative process. 

The members of the IPU Group are obliged to bring the relevant 
IPU resolutions to the Committees of which they are a member 
(most legislative work is processed in committees). 
 

IPU Resolutions are best integrated during committee deliberations 
and legislative work. Other MPs are informed about discussions held 
in IPU Assemblies and about the decisions during the relevant 
national committees’ deliberations. 
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Examples of action taken by Parliaments in the past five years to follow up on IPU’s work 
 
 

Member IPU Resolution/decision/publication/activity Follow up by Parliament 

Belgium The freedom of women to participate in political 
processes fully, safely and without interference: Building 
partnerships between men and women to achieve this 
objective  
 

Resolution (135th IPU Assembly, Geneva ,Switzerland, 
October 2016) 
 

In May 2017, a member of the House submitted a written question to a 
relevant Ministry asking about the resolution’s recommendation on the 
introduction of a deadline for achieving gender parity in the Belgian 
Parliament. 

Public decisions of the IPU CHRP.  
 

Map on violations of the human rights of MPs (annual 
publication). 
 

In January 2015, a member of the House submitted a parliamentary question 
inspired by the statistics on cases considered by the IPU CHRP in 2014 and 
asked the relevant Minister to take action in specific cases. 
 

In June 2015, the bilateral friendship group for Palestine of the Federal 
Parliament organized a seminar on the plight of Palestinian prisoners in 
Israel, with a specific focus on imprisoned Palestinian MPs. The seminar was 
attended by over 80 participants, including Belgian MPs (comprising 
members of the regional and community parliaments and Belgian members 
of the European Parliament), Palestinian MPs, diplomats and representatives 
of civil society. 
 

Parliamentary meeting on the occasion of the UN Climate 
Change Conference (COP 21/CMP 11). 
 

IPU event (Paris, France, December 2015). 
 

In November 2015, the House of Representatives adopted a resolution 
identifying the Belgian priorities for COP 21 and recognizing the importance 
of a parliamentary contribution to the Paris Conference. 

Promoting enhanced international cooperation on the 
SDGs, in particular on the financial inclusion of women as 
a driver of development 
 

Resolution (136th IPU Assembly, Dhaka, Bangladesh, 
April 2017) 
 

In April 2017, the Belgian Senate adopted a resolution on Strengthening the 
financial autonomy of women in developing countries, which makes specific 
reference to the IPU resolution. 
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Canada Resolution on the adoption of Agenda 2030 of the United 
Nations 
 

IPU’s sample parliamentary resolution on SDGs follow-up 

A motion on Agenda 2030 calling on the Government of Canada to take into 
account the SDGs as it drafts legislation and develops policies relating to the 
sustainable development was tabled in the Senate. A similar intervention was 
made in the House of Commons (Member Statement under Standing Order 
31).The IPU sample resolution on the topic served as a basis for the 
proposal. 
 

IPU’s Plan of Action for Gender-sensitive Parliaments 
(127th IPU Assembly, Quebec City, 2012) 

Introduction of the Bill on Gender Equality Week in 2016. The sponsor of the 
Bill used IPU Assemblies to consult and receive feedback from various IPU 
members on his proposal. 
 

Chile Hanoi Declaration - The Sustainable Development Goals: 
Turning Words into Action  
 

Outcome document of the General Debate (132nd IPU 
Assembly, Hanoi, Viet Nam, April 2015)  
 

An MP was designated to join the national Council for implementation of the 
SDGs together with representatives of various ministries. The main objective 
of the Council is to identify possible actions, including legislation, to better 
comply with the SDGs. 

Fiji Seminar for the Pacific parliaments: Implementing 
Sustainable Development Goals through a human rights 
perspective.  
 

IPU event (Nadi, Fiji, November 2016) 
 

The Parliament organized a national meeting on implementing the SDGs in 
follow-up to the Regional Seminar. 

Finland IPU’s campaign to celebrate IDD 
 

The IDD is celebrated in parliament annually.  

Indonesia Hanoi Declaration - The Sustainable Development Goals: 
Turning Words into Action  
 

Outcome document of the General Debate (132nd IPU 
Assembly, Hanoi, Viet Nam, April 2015)  
 

A specialized working group of parliamentarians was set up to perform 
parliamentary functions in implementing the SDGs. 
 

Iran (Islamic 
Republic of) 

Emergency item on Urgent international action to save 
millions of people from famine and drought in parts of 
Africa and Yemen 
 

Resolution (136th IPU Assembly, Dhaka ,Bangladesh, 
April 2017) 
 

Creation of a parliamentary Working Group on Yemen to follow up on the 
issue of famine and starvation, especially affecting women and children in 
the country. 
 

The IPU resolution was discussed in Parliament and also with the African 
parliamentary Friendship Groups. 
 

Japan IPU’s Plan of Action for Gender-sensitive Parliaments 
(127th IPU Assembly, Quebec City, 2012) 
 

Map of Women in Politics (an annual IPU publication)  
 

In February 2015, a bipartisan group was established in the National Diet to 
increase the representation of women in Parliament. It played a central role 
in introducing a Bill in 2016 to foster gender equality in politics. 
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Kuwait Rejuvenating democracy, giving voice to youth  
Outcome document of the General Debate (134th IPU 
Assembly, Lusaka, Zambia, March 2016) 
 

IPU’s work on youth issues 
 

After participating in IPU Assemblies and meetings of the IPU Forum of 
Young Parliamentarians, Kuwaiti delegates became active promoters of 
youth participation, advocating for real reforms in areas closely linked to 
youth such as sport and education. 
 

Luxembourg Guidelines for parliamentary research services 
 

IPU publication (2015) 

Creation of the Chamber of Deputies’ Research Unit in 2017.  
The Research Unit uses the IPU’s Guidelines for parliamentary research 
services as one of its basic tools. 
 

Mexico 
 

The imperative for fairer, smarter and more humane 
migration 
 

Outcome document of the General Debate (133rd IPU 
Assembly, Geneva ,Switzerland, October 2015) 
 

In April 2016, the Mexican Senate introduced a Bill to reform the Migration 
Law in order to adjust the Law to international standards on human rights 
and to international humanitarian law. 

IPU’s Plan of Action for Gender-sensitive Parliaments 
 

(127th IPU Assembly, Quebec City, 2012) 
 

In 2016, the Mexican Senate introduced a Bill to reform the Political 
Constitution so that acts of political violence for reasons of gender, 
committed against a candidate, became a legal motive to invalidate the 
election - at federal or local elections - of the perpetrator of this category of 
acts. 
 

Hanoi Declaration - The Sustainable Development Goals: 
Turning Words into Action  
 

Outcome document of the General Debate (132nd IPU 
Assembly, Hanoi, Viet Nam, April 2015)  
 

Parliaments and the Sustainable Development Goals: A  
self-assessment toolkit 
IPU publication (2016) 
 

A legislative Working Group was created in the Senate to implement the 
SDGs at the national level. 
 

New Zealand Hanoi Declaration - The Sustainable Development Goals: 
Turning Words into Action 
 

Outcome document of the General Debate (132nd IPU 
Assembly, Hanoi, Viet Nam, April 2015)  
 

A parliamentary debate was held in April 2017 in the House on the role of 
parliaments in taking urgent action to protect the climate.  
 

The war and the severe humanitarian situation in Syria, 
particularly in Aleppo 
 

Resolution on emergency item (135th IPU Assembly, 
Geneva, Switzerland, October 2016) 
 

A motion on the severe humanitarian situation in Syria was passed in the 
House in November 2016. 
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Nigeria IPU’s Plan of Action for Gender-sensitive Parliaments 
 

(127th IPU Assembly, Quebec City, 2012) 
 

Various debates on gender equality were held in Parliament. The number of 
women MPs increased in recent years (from 3.7% of women in Parliament in 
2011 to 6.5% in 2015). 
 

Peru IPU’s campaign to celebrate the IDD 
 

The IDD is celebrated annually in Parliament.  

Russian 
Federation 

The role of parliament in respecting the principle of 
non-intervention in the internal affairs of States 
 

Resolution (136th IPU Assembly, Dhaka Bangladesh, 
April 2017) 
 

A Commission on State Sovereignty and prevention of intervention in the 
internal affairs of the Russian Federation was created in the Council of the 
Federation in June 2017.  

IPU’s Plan of Action for Gender-sensitive Parliaments 
(127th IPU Assembly, Quebec City, 2012) 
 

Achieving gender equality, ending violence against 
women 
Outcome document of the General Debate (131st IPU 
Assembly, Geneva, Switzerland, 2014) 
 

The implementation of IPU’s Plan of Action for Gender-sensitive Parliaments 
in recent years has resulted in an increased number of women in the upper 
house (from 10% to 17%), including in high-level positions. 
 

A resolution entitled The freedom of women to participate in political 
processes fully, safely and without interference: Building partnerships 
between men and women to achieve this objective was adopted by 
Parliament in 2016. 
 

Resolutions adopted by the 136th IPU Assembly, Dhaka 
Bangladesh, April 2017. 

The Russian member of the IPU Executive Committee briefed the Council of 
the Inter-Parliamentary Assembly of Member Nations of the Commonwealth 
of Independent States (IPA CIS) on the outcomes of the 136th IPU Assembly. 
 

Thailand Hanoi Declaration - The Sustainable Development Goals: 
Turning Words into Action 
 

Outcome document of the General Debate (132nd IPU 
Assembly, Hanoi, Viet Nam, April 2015)  
 

Parliaments and the Sustainable Development Goals: A 
self-assessment toolkit  
IPU publication (2016) 
 

A Sub-Committee on implementation of the SDGs was created under the 
Parliamentary Committee of Foreign Affairs of the National Legislative 
Assembly 
 

IPU Secretary General’s letter encouraging a stronger 
involvement by Parliament in reporting activities to the 
Committee on the Elimination of Discrimination against 
Women (CEDAW) and inviting Parliament to ensure that 
MPs are included in the official delegation presenting the 
State report before the Committee. 
 

An MP was included in the national delegation reporting to the CEDAW 
Committee in 2017. 
 

IPU’s campaign to celebrate the IDD. 
 

Activities and events are organized in parliament to commemorate the IDD  
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United Arab 
Emirates 

IPU’s Plan of Action for Gender-sensitive Parliaments 
(127th IPU Assembly, Quebec City, 2012) 
 

IPU’s work related to the implementation of the UN 
Security Council Resolution 1325 on women, peace, and 
security in the region. 
 

In 2014, Parliament signed a partnership agreement with the IPU for 
parliamentary research and empowerment of women in the Arab world. The 
partnership helped in promoting the implementation of UN Security Council 
Resolution 1325. 
 

Uganda Achieving gender equality, ending violence against 
women 
Outcome document of the General Debate (131st IPU 
Assembly, Geneva, Switzerland, 2014) 
 

Quito Communiqué 
Outcome document of the General Debate (128th IPU 
Assembly, Quito, Ecuador, March 2013) 
 

In 2015, the Ugandan Parliament enacted the Public Finance Management 
Act, establishing that the draft national budget shall meet the needs of both 
men and women, boy and girls, persons with disabilities and those 
experiencing other forms of disadvantage or discrimination. 
 

Hanoi Declaration - The Sustainable Development Goals: 
Turning Words into Action 
Outcome document of the General Debate (132nd IPU 
Assembly, Hanoi, Viet Nam, April 2015)   
 

Parliaments and the Sustainable Development Goals: A 
self-assessment toolkit  
IPU publication (2016) 
 

An All-Party Parliamentary Forum on SDGs was created to coordinate 
legislative input for the implementation of SDGs. In September 2016, the 
Parliament adopted a resolution on the realization of the SDGs specifying 
that the Government shall present annually to Parliament a progress report 
on the realization of the SDGs. 

Uruguay IPU’s work in promoting parliamentary diplomacy. In March 2013, the Parliament organized a seminar, open to the general 
public, on parliamentary diplomacy the outcomes of which were published. 
The then IPU Secretary General was invited as a keynote speaker.  
 

IPU’s campaign to celebrate the IDD. 
 

The IDD is celebrated annually in Parliament in cooperation with the Library 
of the Legislative Power. The National Post Office issues a commemorative 
stamp to mark the occasion. 
 

United 
Kingdom 

Hanoi Declaration - The Sustainable Development Goals: 
Turning Words into Action 
Outcome document of the General Debate (132nd IPU 
Assembly, Hanoi, Viet Nam, April 2015)  
 

A world of blue: preserving the oceans, safeguarding the 
planet and ensuring human well-being in the context of 
the 2030 Agenda 
 

IPU event. 2017 parliamentary hearing at United Nations 
Headquarters (New York, United States, February 2017) 
 

Upon their return to the UK, the two MPs who participated in the 2017 
parliamentary hearing at UN Headquarters mounted an active campaign on 
SDG 14 and raised a number of questions with the relevant UK Ministers. 
One of them joined the national Environmental Audit Committee which 
produced the report entitled Marine Protected Areas Revisited published in 
April 2017. They also promoted a debate in Parliament on the need of 
protecting the oceans. 



 - 17 - CL/201/5(b)-R.1 
  ANNEX II 
 

Zambia Promoting enhanced international cooperation on the 
SDGs, in particular on the financial inclusion of women as 
a driver of development 
 

The role of parliament in respecting the principle of non-
intervention in the internal affairs of States 
 

Urgent international action to save millions of people from 
famine and drought in parts of Africa and Yemen 
(emergency item) 
 

Resolutions (136th IPU Assembly, Dhaka Bangladesh, 
April 2017) 
 

As a follow up to the resolutions adopted at the 136th IPU Assembly, the 
Zambian Parliament sent letters to various Ministers calling for action on the 
financial inclusion of women, disaster management in relation to the famine 
in Yemen and the principle of non-intervention in the internal affairs of States.  
 

Interregional seminar on parliamentary capacity-building 
and the further implementation of the Sustainable 
Development Goals 
 

IPU event (Beijing, China, September 2016) 

Further to the IPU Interregional Seminar, Zambian MPs asked oral questions 
to relevant ministries on the progress in implementing the SDGs and on 
gender equality and women empowerment. MPs were informed about the 
discussions held and the decisions taken in the Seminar. Relevant ministries 
were also engaged in implementing IPU’s recommendations and resolutions. 
 

 
 


