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 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
                                                                

 
 

 

 لالتحاد البرلماني الدولي 318الجمعية العامة الـــ 
 واالجتماعات ذات الصلة

 سويسرا جنيف،
 4038 مارس/  آذار 42-48

 
 

 عمال األجدول 
 
 
 

 .إقرار جدول األعمال .3
 

 311 العامة الـــ الجمعية ضمن إطار ُعقدت التي اللجنة لدورة الموجز المحضر على الموافقة .4
 .(4031 أكتوبر/  األول تشرين) بطرسبرغ سانت في الدولي البرلماني لالتحاد

 

  :المستدامة التنمية لتحقيق كوسيلة السالم الحفاظ على .1
 .املشاركونرون قر امل أعدها اليت التفسريية واملذكرة القرار مشروع عرض (أ) 
 .اناششةامل (ب) 
 .وإشراره العامة اجللسة يف القرار مشروع صياغة اختتام (ج) 
  .831الــ  العامة للجمعية مقرر تعيني (د) 

 

  :المقبلة العامة للجمعيات التحضيرية األعمال .2
 .اللجانة من شبل فيه سيتم الانظر ذيال القادملقرار اباند مقرتحات حول  (أ) 
 .مشاركني قررينم الختيار مقرتحات (ب) 
 .اللجانة أعمال جلدول أخرى بانود بشأن مقرتحات (ج) 

 

  :الدائمة اللجنة مكتب انتخابات .5
ــــــــة ســــــــتمأ ــــــــ  يف الشــــــــواغر اللجان ــــــــ  املقرتحــــــــات املكت ــــــــاملق عل ــــــــواردة بان  .اجليوسياســــــــية اجملموعــــــــات مــــــــن ال

 

 .ما يستجد من أعمال .6
 

 الدولينيواألمن لسلم ل اللجانة الدائمة
C-I/138/A.1 
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Agenda 
 
 
 
1. Adoption of the agenda 
 
2. Approval of the summary record of the Committee’s session held on the 

occasion of the 137
th 

IPU Assembly in St. Petersburg (October 2017) 
 
3. Sustaining peace as a vehicle for achieving sustainable development 
 

(a) Presentation of the draft resolution and the explanatory note prepared by the 
co-Rapporteurs  

(b) Debate 
(c) Drafting and adoption of the draft resolution in plenary 
(d) Appointment of a rapporteur to the 138

th
 Assembly 

 
4. Preparations for future Assemblies 
 

(a) Proposals for a subject item for the next resolution to be considered by the 
Committee  

(b) Proposals for the choice of two co-Rapporteurs 
(c) Proposals for other items for the Committee agenda 

 
5. Elections to the Bureau of the Standing Committee 
 

The Committee will fill the existing vacancies on the Bureau based on proposals 
received from the geopolitical groups. 

 
6. Any other business 

 


