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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
 

ــة لــدور  المــوج  المحضــر علــ  الموافقــة .4 ـــ ضــمإ إرــار الجمعيــة قــدتع   التــي اللجن  لالتحــاد 311 العامــة الــ
 .(4031 أكتوبر/  األول تشريإ) بطرسبرغ سانت في الدولي البرلماني

 

 الرفيع السياسي لمنتدىل 4038عام  لدور  التحضير إرار في المستدامة التنمية ألهداف البرلمانية المتابعة .1
 .المستدامة التنميةب المعني المتحد  لألمم المستوى

  
بب ،عببرا الانببا عقبب  و    الانميببة ألهببدا  دعمببا   املماوسببا  وأفضبب  املسبباداد  الببدوو  تببباد  إىل املشبباون   دعىي  س 

 الانميببببة أهببببدا  إدمببببا  يف الربملانببببا  جنببببا  مببببد  مببببا. اهببببيلإ    صبببب  لا مت الببببي الناببببا   عاببببى الرتنيبببب  مبببب  املسببببادامة،
 املسادامة؟ الانمية أهدا  تنديذ عن احلك ما  مساءلة يف فعالياها مد ما و  عماها، يف املسادامة

 

 :إبرازها ميكن الي املماوسا  أفض  تشم  أ  وميكن
  ؛املسادامة الانمية ألهدا  ال طنية اخلطة تنديذ عاى لإلشرا  آليا  -
 ؛املسا   الرفي  السياسي املناد  إىل مقد  ا  س   الي 84 ببببال الط عية ال طنية االساعراضا  يف برملانية مسامهة -
 ؛احلك مية اإلجراءا  ناا   بشأ  امل اطنني تعقيبا  مج  سب  -
 .املسادامة الانمية أهدا  تنديذ لدعم ازنة بامل املاعاقةتاك و  الاشريعية اإلصالحا  -

 

الاننة الدا مة لشؤو  
 املاحد األمم 
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 نحــــو التحــــول: 4038 لعــــام المســــتوى الرفيــــع السياســــي للمنتــــدى الــــر ي  الموضــــو  حــــول نقــــا  حلقــــة .2
 .التكيّف عل  وقادر  مستدامة مجتمعات
 اجل انببب  ا  مبببنوبعضببب اإليك ل جيبببة، البصبببمة مثببب  االسبببادامة، حنببب  احملبببرز الاقبببدم قيبببا  طبببر حاقبببة النقبببا   سبببااناو 
 املناببد  دوو  يف االسبباعراا قيببد املسببادامة الانميببة أهببدا  جمم عببة يف تببنعك  الببي تاببك مثبب  لالسببادامة، الر يسببية
 :ياي ما تشم  الي، و املسا   الرفي  السياسي

    ؛(6 وقم اهلد )فر املياه والصر  الصحي لانمي  وإداوهتا بص و  مسادامة ضما  ت 
  اهلد ) باكادة ميس و  واملسادامة امل ث قةو  ضما  حص   اجلمي  عاى خدما  الطاقة احلديثة 

 ؛(2 وقم
   اهلد ) ومسادامة، قادو  عاى الصم د آمنة ،جع  املد  واملسا طنا  البشرية شاماة لانمي 

 ؛(00 وقم
 ؛(00 وقم اهلد ) ضما  وج د أمناط اساهالك وإناا  مسادامة 
  محاية النظم اإليك ل جية الربية وترميمها وتع ي  اساخدامها عاى حن  مسادام، إداو  الغابا  عاى

وعك  مساوه، ووقف فقدا  الان ع  ةبرت لا يدر ت واحلد منمكافحة الاصحر، ام، حن  مساد
 .(01وقم  اهلد ) البي ل جي

 .ما يستجد مإ أعمال .5
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Agenda 

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

137
th 

IPU Assembly in St. Petersburg (October 2017) 
 
3. Parliamentary follow-up on the Sustainable Development Goals (SDGs) in 

preparation for the 2018 session of the United Nations High-level Political 
Forum (HLPF) on Sustainable Development 

 
Following a panel presentation, participants will be invited to share lessons learned 
and best practices in support of the SDGs, and with a focus on results obtained. 
How well are parliaments integrating the SDGs into their work, and how effective 
are they in holding governments to account on SDG implementation?  
 
Best practices to be featured may include: mechanisms to oversee the 
implementation of the national plan for the SDGs; parliamentary input to the 
48 voluntary national reviews (VNRs) that will be presented to the HLPF; ways to 
garner citizens’ feedback on the results of government action, and legislative and 
budgetary reforms to support the implementation of the SDGs. 

 
4. Panel discussion on the main theme of the 2018 HLPF: Transformation 

towards sustainable and resilient societies 
 
 This panel will reflect on ways to measure progress towards sustainability, such as 

the ecological footprint, and on some of the main aspects of sustainability, such as 
those that are reflected in the cluster of SDGs under review at the HLPF session, 
which includes the following: 

 

 Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all 
(Goal 6); 

 Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all 
(Goal 7); 

 Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable 
(Goal 11); 

 Ensure sustainable consumption and production patterns (Goal 12); 

 Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, 
sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land 
degradation and halt biodiversity loss (Goal 15). 

 
5. Any other business 
 


