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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
 

 لالتحـاد 311 العامـة الــــ الجمعيـة ضـم  إاـار قـدتع   التـي اللجنـة لـدور  المـوج  المحضر على الموافقة .4
 .(4031 أكتوبر/  األول تشري ) بطرسبرغ سانت في الدولي البرلماني

 

 ضـو  في الهجر شؤون  وحوكمة الهجر  حول الدولي البرلماني التعاون تع ي : الدائمة جنةلل مداقلا قرارلا .1
 .ةوقانوني ومنظمة آمنة هجر  أجل م  العالمي االتفاق اعتماد

 

 :املشاركني املقررين تأكيد (أ) 
 املغرررر   مرررن املشررراركني املقرررررين أحرررد يكررر ن أن الرررد ي الربملررراين لالحتررراد 731 عامرررة الررررررال اجلمعيرررة قررررر 

 .الد ي الربملاين لالحتاد 731الر  العامة اجلمعية يف امسه تأكيد يتعني الذي  
 فيرره لتنظررر ثرران   مشررار مقرررر برتشرري   الررد ي الربملرراين االحترراد رئرري  سرريق   الدائمررة  اللجنررة لق اعررد   فقررا  
 .اللجنة

 

 : داقلا القرار بشأن حتضريية مناقشة ( ) 
 إدراجهرا يتعرني الري القضرايا بشرأن آرائهر  عرن لإلعررا  األعضرا  جلميع الفرصة التحضريية املناقشة تتي 
/ نيسررران 02 لغايررة القررررار إىل خطيررة خال امرررد تقرردم لألعضرررا  ميكررن ذلررر   إىل  باإلضررافة. القرررار يف

 .0271 أبريل

اللجنة الدائمة للدميقراطية 
  حق ق اإلنسان

C- III/138/A.1 
 0271ن فمرب / تشرين الثاين 02
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 العامرررررة معيرررررةاجل يف سررررريجري  ثررررره الرررررذي  القررررررار صررررريا ة يف املقرررررررين األعضرررررا  مسرررررا ا   ستسررررراعد

 .0271 أكت بر/  األ ل تشرين يف الد ي الربملاين الحتادل 731الر  
 

دور البرلمانــات فــي إنهــا  التمييــ  القــائج علــى التوجــ  الجنســي،  بشــ ن مناقشــة إجــرا  اقتــرا  فــي النظــر .2
ــــة  ــــة الجنســــية، ومغــــاييرل الهوي واحتــــرام حقــــوق الممليــــي ، وم دوجــــي الميــــول الجنســــي، ومغــــايرل الهوي

   .الجندرية
 

 م اصرررلة إىل مررردع   اللجنرررة فررر ن الرررد ي  الربملررراين لالحتررراد 731 عامرررة الررررررال اجلمعيرررة اخترررذ ا الررري للقررررارا    فقرررا  
 .املسألة هذه يف النظر

  :الدائمة اللجنة مكتب انتخابات .5
 اللجنررة  سررتنت   .اجلي سياسرية اجملم عررا  مرن الرر ارد  بنرا   علررمل املقرتحرا  املكترر  يف الشر ا ر اللجنررة سرتمأل
 .املكت  أعضا  بني من للرئي   نائبا   جديدا   رئيسا   أيضا  

 
 

 .ما يستجد م  أعمال .6
 



 

138
th

 IPU ASSEMBLY 
AND RELATED MEETINGS 

 

Geneva, 24 – 28.03.2018 

 

 

E 
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Standing Committee on  C-III/138/A.1 
Democracy and Human Rights 20 November 2017 

 
 
 

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

137
th 

IPU Assembly in St. Petersburg (October 2017) 
 
3. The next resolution of the Standing Committee: Strengthening 

inter-parliamentary cooperation on migration and migration governance in 
view of the adoption of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular 
Migration 
 
(a) Confirmation of the Co-Rapporteurs 

 

 The 137
th
 IPU Assembly decided that one of the co-Rapporteurs will be from 

Morocco, whose name needs to be confirmed at the 138
th
 IPU Assembly.  

 

 As per the Rules of the Standing Committee, the IPU President will nominate 
a second co-Rapporteur for the Committee’s consideration.  

 
(b) Preparatory debate on the next resolution 

 

 The preparatory debate provides an opportunity for all Members to express 
their opinion on the issues to be included in the resolution. In addition, 
Members can submit written input to the resolution up to 20 April 2018.  

 

 Members’ contributions will assist the Rapporteurs in drafting the resolution, 
which will be examined at the 139

th
 IPU Assembly in October 2018. 

 
 
4. Consideration of proposal for a debate on The role of parliaments in ending 

discrimination based on sexual orientation and gender identity, and ensuring 
respect for the human rights of LGBTI persons 

 

In accordance with the decisions taken at the 137
th
 IPU Assembly, the Committee 

is invited to give further consideration to this matter.  
 
5. Elections to the Bureau of the Standing Committee 
 

The Committee will fill the vacancies on the Bureau based on proposals received 
from the geopolitical groups. The Committee will also elect a new President and 
Vice-President from among the Bureau members.  

 
6. Any other business 

 


