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 5الرقم 

 1اليومية الجريدة
 7182تشرين األول/ اكتوعر  81 ،برعاء األ

 المكءن اللقء  التوقيت
 الطابق)  قءعة بريدينغ مكتب النسء  البرلمءنيءت صباحا   81011- 1011

  قصر تءفريتشسكي، (األرضي
 (جلسة مغلقة)
 

 بعد الظهر  8011 –صباحا   0011
 بعد الظهر 70:1و

 الحءكم مجلسال
 صباحا   0

 الدويل الربملاين االحتاد رئيس انتخاب 
 أعماله، جدول يف املتبقية البنود يف دراسته احلاكم لساجمل سيستكمل

 0ذلك يف مبا
 املالية املسائل 
 للربملانيني اإلنسان حبقوق املتعلقة والقرارات لتقاريرا 
 البنود، املتعلقة بدراسة األخر واهليئات اللجان تقارير 

 األعمال جدول على املتبقية األخرى
 

 0التالية التعيينات وجتري التالية االنتخابات ستجري
 التنفيذية للجنة أعضاء أربعة انتخاب 
 للربملانيني اإلنسان حقوق جلنة يف أعضاء أربعة انتخاب 
 األوسط الشرقشؤون  جلنة يف أعضاء ثالثة انتخاب 
 القانون احرتام تعزيز جلنة يف أعضاء أربعة انتخاب 

 الدويل اإلنساين
 7181 حلسابات داخليني مدققني عينيت 
 السيد واليته، املنتهية الدويل الربملاين االحتاد لرئيس يةحت 

 تشودري صابر

 الطابق) دومسكي قءعة
 قصر تءفريتشسكي، (األرضي

 

                                                           
 7671 اكتوبر تشرين األول/ 71مساء يوم  0066علومات حتى الساعة الم 1

 لالتحءد البرلمءني الدولي 137الجماية الاءمة الـــ 
 ،بروسيء االتحءديةعطرسبرغ،  تسءن

 2017تشرين األول / أكتوعر  18 -14 
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 المكءن اللقء  التوقيت
 بعد الظهر 870:1 –صباحا   810:1

 
 
 
 
 

 

 الدوليين واألمن السلم لجنة
 كوسيلة السالم على احلفاظ حول استماع جلسة
 املستدامة التنمية لتحقيق
 0 املناقشة فريق أعضاء

 رئيس برينكمان، جان - هينك السيد
 األمم مكتب والتطبيق، والتخطيط السياسات
 ،(PBSO) السالم بناء لدعم املتحدة
 األمن منظمة اخلاص، املمثل باكلر، غونرت السفري
 ،(OSCE) أوروبا يف والتعاون
 رئيس املدير، مساعد بورن، جوهانس السيد
 للرقابة جنيف مركز يف والبحوث السياسات شعبة

 ،(DCAF) املسلحة القوات على الدميقراطية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطابق) 8 برقم قءعة
 قصر تءفريتشسكي، (األرضي
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 المكءن اللقء  التوقيت
 الجماية الاءمة عند انتهء  المجلس الحءكم

 التعددية تعزيز بشأن عامة مناقشة :3 البند 
 األديان بني احلوار خالل من والسالم الثقافية
 األعراق وبني

 اخلتامية الوثيقة اعتماد 
 

 السنوية الذكرى0 تنوعنا مشاركة :4 البند 
 الدميقراطية بشأن العاملي لإلعالن العشرين

 وحقوق بالدميقراطية املعنية الدائمة اللجنة)
 (اإلنسان

 (الروسي االحتاد) أوماخانوف.إ السيد0 املقرر
 القرار مشروع اعتماد 
 نيالدولي واألمن السالم جلنة تقارير :5 البند، 

اللجنة  املستدامة والتمويل والتجارة،جلنة التنمية 
 اخلاصة بشؤون األمم املتحدة

 للجنة املوضوعي البند على املوافقة :6 البند 
العامة الـــ  معيةاجل يف اإلنسان وحقوق الدميقراطية
 املقررين وتعيني الدويل الربملاين حتادلال 8:0

 شؤون، وحوكمة اهلجرة، حول الدويل الربملاين التعاون تعزيز
 ،اآلمنة اهلجرة بشأن العاملي االتفاق اعتماد ضوء يف اهلجرة
 والعادية ،املنظمة
 (املغرب) سيتم تأكيده -0 املشاركون املقررون

 سيتم تأكيده -                    
 اجملموعات ممثلي من ختامية مالحظات 

 اجليوسياسية

 الطابق) دومسكي قءعة
 قصر تءفريتشسكي، (األرضي

 

  

  الجماية الاءمةاختتءم 

                                                 ******* 
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 مالومءت أخرى
 مجعيات يف املندوبني مشاركة لتعزيز أيضا الدويل، الربملاين الورقة الذكية لالحتاد سياسة من كجزء :على الهواتف النقءلة تطبيق الجماية 

. اجلمعيـة املتعلقـة املعلومـات إىل اجلمعيـة، الوصـول لوثـائق اإلنرتنـ  عـرب التشـاور املباشـر لتسـهيل تطبيـق تـوفري الـدويل. م الربملـاين االحتاد
 مــن خــالل عــن طريــق رابــط تــزن التطبيــق، CrowdCompassمركــز احلضــور  مــن (App 137 8:2حتميــل طتطبيــق  وميكــن
 دعوة طريق عن أو (e/137agnd.htm-http://archive.ipu.org/conf) الدويل الربملاين لالحتاد العامة اجلمعية صفحة

 التطبيـق مـن املطلوبـة السـر وميكن االحصول على كلمة. sas@ipu.org إىل طلب إرسال من خالل اإللكرتوين شخصية عرب الربيد
ويتـا  . تافريتشسـكي قصـر مـن ياألرضـ الطـابق يف( مكتـب املعلومـات مقابـل) كوبـولي قاعة يف يقع عن طريق مكتب املساعدة، الذي

e/137/App-http://archive.ipu.org/conf- علـــــــــــى املوقـــــــــــع االلكــــــــــرتوين مـــــــــــن خـــــــــــالل الـــــــــــرابط املســـــــــــتخدم دليــــــــــل
usermanual.pdf. 

 على احلصول يف يرغبون الذين للمندوبني خدمات تصوير املستندات ومركز الطباعة يف اخلدمة هذه تتوفر0 الطلب عند الطبءعة خدمة 
 .الدويل الربملاين لالحتاد العامة اجلمعية صفحة على ُنشرت وثيقة من نسخة

 الدويل الربملاين االحتاد موقع على للمشاركني النهائية القائمة ستنشر0 المشءبركين قءئمة (http://www.ipu.org.) 
 ويذكر. اجلمعية نتائج من مطبوعتني نسختني على الوفود ستحصل0 الصلة ذات والجلسءت 832 الاءمة الـــ الجماية اجتمءع نتءئج 

 اإللكـــــــرتوين لالحتـــــــاد املوقـــــــع مـــــــن عليهـــــــا االطـــــــالع ميكـــــــن الكتيـــــــب مـــــــن املختلفـــــــة األقســـــــام بـــــــأن الـــــــدويل، الربملـــــــاين االحتـــــــاد أعضـــــــاء
(http://www.ipu.org )بصيغة وحتميلها PDF اجلمعية اختتام من أسبوعني بعد. 
  املقبلة اجلمعية انعقاد قبل األبرعع الدائمة واللجءن الحءكم والمجلس الاءمة للجماية الموجزة المحءضر ستتا. 
 آمنــة، هجــرة أجــل مــن عــاملي اتفــاق حنــوط بعنــوان الربملانيــة، االســتماع جلســة0 7181المتحــدة  األمــم فــي عرلمءنيــة اســتمءع جلســة 

 مجيــع إىل رمسيــة رســالة وســتعمم. نيويــور  يف 7181 شــبا / فربايــر :7 – 77يــومي  َســُتعقد ط،الربملانــات مســا ة0 ومنتظمــة منظمــة،
 حتـديثات علـى للحصـول http://www.ipu.org علـى االحتاد موقع مراجعة يرجى. نوفمرب/  الثاين تشرين 81 حبلول الربملانات
 .منتظمة

  حـــول املنـــدوبني مـــع مقـــابالت بـــاجراء 7181 تقريـــر مؤلـــف يقـــوم :7181 لاـــءم الاـــءلمي اإللكترونـــي البرلمـــءن تقريـــر فـــي البحـــ 
 الـدويل الربملـاين االحتـاد أمانـة خـالل مـن ويليامسـون أندي ــب االتصال يرجى. الرقمية واألدوات االجتماعي التواصل لوسائل استخدامهم

 .معه مقابالت إجراء يف ترغب كن  إذا
 صـابر السـيد إىل رسـالة إرسـال إىل املنـدوبون يُـدعى0 واليته المنتهية الدولي البرلمءني االتحءد سجل الزوابر لتوجيه برسءئل إلى برئيس 

 (.دومسكي قاعة) العامة اجللسات قاعة من بالقرب املوجودة املنشورات قاعة يف تشودري
 
 
 

http://www.ipu.org/
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 مالومءت اإلعالم  
 

 http://www.ipu.org/ or https://ipu137russia.org. من خالل الراعط مبءشرة الهوا  على 283الـــ  الجماية مشءهدة

 

7IPU13 #  باستخدام تويرت أو املشاركة فيها على املناقشات متابعة
(www.twitter.com/ipuparliament .) 

 على النساء الربملانيات منتدى ، IPUparliament@ على الدويل الربملاين االحتاد متابعة
#WomenMPs على الشباب الربملانيني ومنتدى #youngMPs. 

 

https://www.flickr.com/photos/inter- على متاحة الفعالية صور
union/albums-parliamentary.برملان روسيا االحتادية 0 اعتماد يرجى.  

 0االتصال مع يرجى أكثر، ملعلومات
 

 ا االحتاديةلروسي االحتادية اجلمعية سومبايف، سريجي الدويل الربملاين االحتاد ميليغان، جان
 ؛(سويسرا)  3153 854 79 41+ 0اجلوالة اهلواتف

 حملي()  181 796 01785 88+
 SVSumbaev@senat.gov.ru اإللكرتوين0  الربيد 

 
  jm@ipu.orgاإللكرتوين0  الربيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jm@ipu.org
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 832الــــ  الدوبرة في شغلهء المراد الشواغر

 .الشواغر وثيقة على االطالع يرجى التفصيلية، املعلومات من ملزيد
*** 

 .أدناه املبني النحو على تعيينات انتخابات احلاكم جملس سيجري ،7182 أكتوبر/  األول تشرين 81 ،اليوم
 

 الدولي البرلمءني االتحءد برئيس
 0اآلتية الرتشيحات اآلن حىت وردت
 ؛(املكسيك) بارون كويفاس. ج السيدة -
 (.األوروغواي) باسادا. إ السيدة -

 

 التنفيذية اللجنة
 أعضاء وثالثة فريقية؛اإل اجملموعة يف العضوية مدة إلكمال( ذكور) واحد عضو0 أعضء  أبرعاة احلاكم لساجمل ينتخبسَ 
 .للمجموعة والية الستكمال هو منهم واحد ،ا  زائد عشر اثي جملموعة( الذكور من واثنني واحدة امرأة)
 0التالية الرتشيحات وردتقد و 
 سلفه؛ فرتة الستكمال كينيا، برملان من مقد  مُ  ترشيح(0 كينيا) لوساكا السيد.   السيدم -
(0 كندا) ماكغينيت. د والسيد ،هذه الوالية الستكمال( النرويج) ليادال. ه والسيدة ،(سويسرا) نيلن كينغر. م السيدة -

 .ا  زائد عشر االثي جمموعة من مقدمة ترشيحات
 األخرى والهيئءت اللجءن
 للربملانيني اإلنسان حقوق جلنة
 اجملموعة من عضوينوا يكون أن ويفضل ،(ورجالن امرأتان املثالية الناحية من) أعضء  أبرعاة احلاكم لساجمل ينتخبسَ 
 .ا  زائد عشر االثي جمموعة من وعضوين فريقيةاإل
 0التالية الرتشيحات وردتقد و 
 فريقية؛اإل اجملموعة من مةقد  مُ  ترشيحات(0 بنن) أريفاري - باكو. ن والسيد ،(أوغندا) زابو موكودا. ج السيدة -
 ؛ا  زائد عشر االثي جمموعة من مةقد  مُ  ترشيحات(0 سويسرا) كاروين. أ والسيد ،(صربيا) جريكوف. أ السيدة -
 .نفسه املرشح من مقد  مُ  ترشيح(0 املتحدة العربية اإلمارات) أمحد. ج. أ السيد -
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 األوسط شؤون الشرق جلنة
 (.واحد ورجل امرأتان) أعضاء ثالثة احلاكم لساجمل ينتخبسَ 
 0التالية الرتشيحات وردتقد و 
 زائد؛ عشر االثي جمموعة من مةقد  مُ  ترشيحات(0 فرنسا) الفريير - جوليان. ه والسيد ،(بلجيكا) غرويلز. ب السيدة -
 .لبلغاريا الوطنية اجلمعية من مقد  مُ  ترشيح(0 بلغاريا) ميهايلوف. غ السيد -
 
 

 اإلنساين الدويل القانون احرتام تعزيز جلنة
 واحـد عضـو أوراسـيا؛ جملموعـة( أنثـى) عضو فريقية؛اإل للمجموعة( أنثى) واحد عضو0 أعضء  أبرعاة احلاكم لساجمل ينتخبسَ 
 .ا  زائد عشر اثي جملموعة( ذكور) واحد وعضو الكارييب؛ البحر ومنطقة الالتينية أمريكا جملموعة( الذكور من)
 0التالية الرتشيحات وردت وقد
 فريقية؛اإل اجملموعة من مقد  مُ  ترشيح(0 بنن) أواساجاري دافيا. أ السيدة -
 أوراسيا؛ جمموعة من مقد  مُ  ترشيح(0 ا االحتاديةروسي) فتورجيينا.إ السيدة -
 .ا  زائد عشر االثي جمموعة من مقد  مُ  ترشيح(0 بلغاريا) تشوكولوف. د السيد -
 
 

 7181 لحسءعءت مدققي حسءعءت داخليين تايين
 .7181 عام حلسابات داخليني مدققني احلاكم لساجمل سيعني
 0التايل الرتشيح تلقي م اآلن، وحىت
 .ا  زائد عشر االثي جمموعة من مقد  مُ  ترشيح(0 الربتغال) ماسيدو. ف السيد -

*** 
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Time  Meeting Place 
 

8 a.m. – 10 a.m. Bureau of Women Parliamentarians Reading Room 
(ground floor) 

Tavrichesky Palace  
(in camera) 

 

9 a.m. – 1 p.m. 

 and 2.30 p.m. 
 

 

   9 a.m. 

 

Governing Council 

 

› Election of the President of the Inter-Parliamentary Union 

 

The Governing Council will complete its consideration of items 
remaining on its agenda, including: 

› Report of the President 

› Financial questions 

› Reports and decisions concerning the human rights of 
parliamentarians 

› Reports of committees and other bodies 
 

It will hold the following elections and make the following appointments: 

› Election of four members to the Executive Committee 

› Election of four members to the Committee on the Human Rights 
of Parliamentarians 

› Election of three members to the Committee on Middle East 
Questions 

› Election of four members to the Committee to Promote Respect 
for International Humanitarian Law 

› Appointment of two internal auditors for the 2018 accounts 

 

  Tribute to the outgoing President of the IPU, Mr. Saber Chowdhury 

 

Dumsky Hall 
(ground floor) 

Tavrichesky Palace 

10.30 a.m. – 12.30 p.m. Standing Committee on Peace and International Security 
Expert hearing on Sustaining peace as a vehicle for achieving 
sustainable development 

 

 

 

Panellists: Mr. Henk-Jan Brinkman, Chief of Policy, Planning and 
Application, UN Peacebuilding Support Office (PBSO) 

 

 Ambassador Günther Bächler, Special Representative, 
Organization for Security and Co-operation in Europe 
(OSCE) 

 

 Mr. Johannes Born, Assistant Director, Head of Policy and 
Research Division, Geneva Centre for the Democratic 
Control of Armed Forces (DCAF)  

Hall No. 1 
(ground floor) 

Tavrichesky Palace 

                                                 
1
   Information as at 6 p.m. on 17 October. 



Journal 
Wednesday, 18 October 2017 

 

 

- -- 2 - 

At the end of the 

Governing Council 

Assembly 

 Item 3: General Debate on Promoting cultural pluralism and peace 
through inter-faith and inter-ethnic dialogue 

› Adoption of the outcome document 

 Item 4: Sharing our diversity: The 20
th
 anniversary of the Universal 

Declaration on Democracy (Standing Committee on Democracy and 
Human Rights) 

 Rapporteur: Mr. I. Umakhanov (Russian Federation) 

› Adoption of the draft resolution 

 Item 5: Reports of the Standing Committee on Peace and 
International Security, the Standing Committee on Sustainable 
Development, Finance and Trade and the Standing Committee on 
United Nations Affairs 

 Item 6: Approval of the subject item for the Standing Committee on 
Democracy and Human Rights at the 139

th
 IPU Assembly and 

appointment of rapporteurs 

Strengthening inter-parliamentary cooperation on migration and 
migration governance in view of the adoption of the Global Compact 
on Safe, Orderly and Regular Migration 

 

 Co-Rapporteurs: – To be confirmed (Morocco) 
  – To be confirmed 

 Concluding remarks by representatives of the Geopolitical Groups 

Closure of the Assembly 

Dumsky Hall 
(ground floor) 

Tavrichesky Palace 

* 
*     * 

 

OTHER INFORMATION 
 

 Assembly App: As part of the IPU’s PaperSmart policy and also to enhance delegates’ participation in IPU Assemblies, an 
application is available which facilitates the online consultation of Assembly documents and provides access to Assembly-
related information. The “137 App” can be downloaded through the CrowdCompass Attendee Hub via the store links at 
http://archive.ipu.org/conf-e/137agnd.htm or by personal email invitation by sending a request to sas@ipu.org. The password 
required by the App may be obtained from the App Helpdesk, which is located in the Kupolny Hall (opposite the Information 
Counter) on the ground floor of the Tavrichesky Palace. A user manual is available at http://archive.ipu.org/conf-e/137/App-
usermanual.pdf.  

 Print-on-demand service: This service is available at the Typing Pool and Photocopying Service for those delegates who 
wish to obtain a copy of a document published on the IPU Assembly web page. 

 List of Participants: The final List of Participants will be published on the IPU website (http://www.ipu.org). 

 Results of the 137
th

 Assembly and related meetings: Delegations will receive two printed copies of the Results of the 
Assembly. Members of the IPU are reminded that the different sections of the Brochure may be accessed from the IPU 
website (http://www.ipu.org) and downloaded in PDF format two weeks after the close of the Assembly. 

 Summary records of the Assembly, the Governing Council and the four Standing Committees will be made available 
before the next Assembly. 

 2018 Parliamentary Hearing at the United Nations: The Parliamentary Hearing, entitled Towards a global compact for 
safe, orderly and regular migration: The contribution of parliaments, will take place on 22-23 February 2018 in New York. A 
formal convocation letter will be circulated to all Parliaments by 15 November. Please check the IPU website at 
http://www.ipu.org for regular updates. 

 Research for the World e-Parliament Report 2018: The author of the 2018 Report is carrying out interviews with delegates 
about their use of social media and digital tools. Please contact Andy Williamson via the IPU Secretariat if you would like to 
be interviewed.  

 Livre d’or for the outgoing President of the IPU: Delegates are invited to write a message for Mr. Saber Chowdhury in the 
livre d’or at the Publications Stand located near the Plenary Room (Dumsky Hall). 

*  *  * 

http://archive.ipu.org/conf-e/137agnd.htm
mailto:sas@ipu.org
http://archive.ipu.org/conf-e/137/App-usermanual.pdf
http://archive.ipu.org/conf-e/137/App-usermanual.pdf
http://www.ipu.org/english/home.htm
http://www.ipu.org/english/home.htm
http://www.ipu.org/


Journal 
Wednesday, 18 October 2017 

 

 

- -- 3 - 

 

MEDIA INFORMATION 
 

 

 

 Watch the 137
th
 Assembly live at https://ipu137russia.org/ or http://www.ipu.org. 

 

 

Follow or take part in discussions on Twitter using #IPU137 (www.twitter.com/ipuparliament). 
Follow the IPU on @IPUparliament, the Forum of Women Parliamentarians on #WomenMPs and the Forum of 
Young Parliamentarians on #youngMPs. 

 
Photos of the event are available on http://www.ipu.org/137pics. 

Please credit: Parliament of the Russian Federation. 

For further information, please contact: 

Jean Milligan, IPU 
Mobiles: +41 79 854 3153 (Swiss); +893 1281 2397 (local) 
Email: jm@ipu.org 

Sergey Sumbaev, Federal Assembly of the Russian 
Federation 
Tel: +792 6232 8584 Email: SVSumbaev@senat.gov.ru 

 

*  *  * 
 

VACANCIES TO BE FILLED AT THE 137th ASSEMBLY 
 

 

For more detailed information, please see Vacancies document. 
 

*  *  * 
Today, 18 October 2017, the Governing Council will hold elections and make appointments as outlined below.  
 

PRESIDENT OF THE INTER-PARLIAMENTARY UNION 
 

The following candidatures have been received: 
 

– Ms. G. Cuevas Barron (Mexico);  
– Ms. I. Passada (Uruguay). 
 

 

EXECUTIVE COMMITTEE 
 

The Governing Council will elect four members: one member (male) to complete the term for the African Group; and three 
members (one female and two male) for the Twelve Plus Group, one of whom is to complete the term for the Group. 
 

The following candidatures have been received: 
 

– Mr. K.M. Lusaka (Kenya): candidature submitted by the Parliament of Kenya, to complete the term of his predecessor; 
– Ms. M. Kiener Nellen (Switzerland), Ms. H.H. Liadal (Norway) to complete the term, and Mr. D. McGuinty (Canada): 
 candidatures submitted by the Twelve Plus Group. 
 

COMMITTEES AND OTHER BODIES 
Committee on the Human Rights of Parliamentarians 
 

The Governing Council will elect four members (ideally two female and two male), preferably two members from the African 
Group and two members from the Twelve Plus Group.  
 

The following candidatures have been received: 
 

– Ms. J. Mukoda Zabwe (Uganda) and Mr. N. Bako-Arifari (Benin): candidatures submitted by the African Group; 
– Ms. A. Jerkov (Serbia) and Mr. A. Caroni (Switzerland): candidatures submitted by the Twelve Plus Group; 
– Mr. A.J. Ahmed (United Arab Emirates): candidature submitted by the candidate. 
 

Committee on Middle East Questions 
 

 

The Governing Council will elect three members (two female and one male).  
 

The following candidatures have been received: 
 

– Ms. B. Grouwels (Belgium) and Mr. H. Julien-Laferrière (France): candidatures submitted by the Twelve Plus Group; 
– Mr. G. Mihaylov (Bulgaria): candidature submitted by the National Assembly of Bulgaria. 
 

Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law 
 

 

The Governing Council will elect four members: one member (female) for the African Group; one member (female) for the 
Eurasia Group; one member (male) for the Group of Latin America and the Caribbean (GRULAC); and one member (male) 
for the Twelve Plus Group. 
 

 

The following candidatures have been received: 
 

– Ms. A. Dafia Ouassagari (Benin): candidature submitted by the African Group; 
– Ms. E. Vtorygina (Russian Federation): candidature submitted by the Eurasia Group; 
– Mr. D. Chukolov (Bulgaria): candidature submitted by the Twelve Plus Group.  
 

APPOINTMENT OF TWO INTERNAL AUDITORS FOR THE 2018 ACCOUNTS 
 

The Governing Council will appoint two Internal Auditors for the 2018 accounts. 
 

The following candidature has been received: 
 

– Mr. V. Macedo (Portugal): candidature submitted by the Twelve Plus Group. 
 

 

*  *  * 

https://ipu137russia.org/
http://www.ipu.org/
http://www.twitter.com/ipuparliament
http://www.ipu.org/137pics
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