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 الربملاين العريبترمجة األمانة العامة لالحتاد 
 
 

 لالتحاد البرلماني الدولي 318الجمعية العامة الـــ 
 واالجتماعات ذات الصلة

 سويسرا جنيف،
 4038 مارس/  آذار 42-48

 
 

 الشباب البرلمانيين منتدى
 

 بعد الظهر 03:1 الساعةبعد الظهر حىت  53:1 الساعة من ،5102 مارس/  آذار 52 األحد
  للمؤمترات الدويل جنيف ، مركز، الطابق األرضي4 و : قاعة رقم

 
 األعمال جدول مشروع

 

 .األعمال جدول إقرار .3
 

 :الشباب مشاركة بشأن قطرية تحديثات .4
َََ  ،اآل  حَََىت احملَََر  التقَََد  ينَََاقش وسَََت . بلَََدا  عَََد  يف الشَََ ا  مشَََاركة حَََت  األخَََ   التطَََترات املنتَََد  ناقشي  س 

 .التتصيات وتقدمي النتائج واستخالص الراهنة، والتحديات
 

 :318العامة الـــ  الجمعية أعمال في المساهمة .1
َََة يف املنظَََتر  القَََرارات شَََاري حَََت  م، الشَََ ا  منظَََتر مَََن نظَََرهم وجهَََات املنتَََد  أعضَََا  سَََيت اد         العامَََة  اجلمعي

 ََََ  تنفيَََ  يف اخلَََاص القطَََا  وإشَََرا  ،املسَََتدامة التنميَََة لتحقيَََق كتسَََيلة السَََال  احلفَََال علَََ " 3َبَََ ةواملعنتنَََ، 0:2الَ
 ".املتجدد  الطاقة جما  يف ، خاصةاملستدامة التنمية أهدا 

 

 ةلجنََال ومبََا أ . القََرارين هََ ين يف املشََاركن املقََررين إىل دمتق ََ الََي اخلطيََة املنتََد  مسََاتات األعضََا  وسيسََتعر 
  الوتعَد ا ستناقشَ ،التَتايل علَ  ،والتجَار التمتيَ  و  املسَتدامة لتنميَةالدائمَة للجنَة الو  نالَدولي واألمَن للسلم الدائمة
 .إضافية تتصيات تقدمي يف األعضا  يرغب فقد ،0:2العامة الََ  اجلمعية يف القرارات
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 متضََت  بشََ   سََيما ال ،0:2 عامََة الَََََال اجلمعيََة نتََائج يف الشََ ا  منظََتر إدراج كيفيََة يف أيضََا   األعضََا  وسََينظر
 .العامة املناقشة

 

 .الدويل الربملاين االحتاد يف الش ا  مشاركة تعزيز إىل الرامية اجلهتد عل  األعضا  وسيطل 
 

 

 :(4038 - 4032) وأنشطته المنتدى عمل خطة ومناقشة تحديث .2
 أكتَتبر/  األو  تشَرين منَ  نَ ّف ت الي الش ا  مشاركة دعم إىل الرامية الدويل الربملاين االحتاد أنشطة املنتد  ناقشي  س  

 .5102 لعا  املزمعة املق لة واألنشطة ،5102
 

 :والشباب البشرية المناعة نقص بفيروس المتعلقة السياسات إصالح بشأن وأجوبة أسئلة جلسة .5
 ،مََن ناحيََة الشََ ا  الربملََانين بََن التعََاو  لتعزيََز السََ   أفضََ  ومناقشََة أسََةلة طََر  الشََ ا  للربملََانين الََدور  سََتتي 

 ،ال شَََرية املناعََة نقََ  بفَََ وس املتعلقََة السياسََاتيف جمََا   صَََال اإل بشََ   ،ةيََناث ةيََحان نمَََ  اعََ  كشََب والشََ ا 
 الربملَََانين التَََزا  تعزيَََز علَََ  أيضَََا   املناقشَََة وسَََتعم . واإلجنابيَََة اجلنسَََية واحلقَََت  والصَََحة ،الشَََام  اجلنسَََي التثقيَََف
 .والش ا  ال شرية املناعة نق  بف وس املتعلق واإلصال  السياسات استعرا  يف قدما   باملضي الش ا 

 

 هَت ربنَامجهَ ا الو  ،ال شَرية املناعَة نقَ  بفَ وس املعَي املشَك  املتحَد  األمَم برنَامج قدمَ ي عرضَا   اجللسَة وستشم  
 التحَََالف وهَََت وامليثَََا ، العامَََة، للصَََحة هتديَََدا   باعت َََار  ،اإليََد  علَََ  القضَََا  إىل الراميَََة العامليَََة اجلهَََتد يقَََتد الََ  
 املناعَََة نقََ  فََ وس جمََا  يف وتعمََ  الشََ ا  علََ  تركََز والََي ،الشََ ا  يقتدهََا الََي والشََ كات للمنظمََات العََاملي
 .واإلجنابية اجلنسية واحلقت  والصحة ال شرية

 

 :(4038 أكتوبر/  األول تشرين) 311 عامة الـــال للجمعية التحضيرية األعمال .6
ََ  يف الَََدويل الربملََاين االحتََاد جلََا  أعمََا  جَََدو  يف املدرجََة ال نََتد مناقشََةمَََن خََال   املق ََ  جتماعََ ال املنتََد  يعدس 

 .0:1اجلمعية العامة الَََ 
 

 .ما يستجد من أعمال .2
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FORUM OF YOUNG PARLIAMENTARIANS 
 

Sunday, 25 March 2018, from 2.30 to 6.30 p.m. 
Rooms 3 & 4 (level 0), CICG 

 

Draft Agenda 
 

1. Adoption of the agenda 
 

2.  Country updates on youth participation 
 

The Forum will discuss recent developments in youth participation in different countries. It 
will debate the progress made to date and the current challenges, draw conclusions and 
make recommendations. 
 

3. Contribution to the work of the 138
th

 Assembly 
 

Members of the Forum will exchange their views from a youth perspective on the draft 
resolutions under consideration at the 138

th
 Assembly entitled Sustaining peace as a 

vehicle for achieving sustainable development and Engaging the private sector in 
implementing the SDGs, especially on renewable energy.  
 

Members will review the Forum’s written contributions that were presented to the 
co-Rapporteurs of these resolutions. As the Standing Committees on Peace and 
International Security and on Sustainable Development, Finance and Trade respectively 
will debate and amend the resolutions at the 138

th
 Assembly, Members may wish to make 

additional recommendations. 
 

Members will also consider how to include a youth perspective in the outcomes of the 
138

th
 Assembly, particularly on the theme of the General Debate. 

 

Members will be briefed on efforts to enhance youth participation at the IPU.  
 

4. Update and discussion on the Forum’s workplan and activities (2017-2018)  
 

The Forum will discuss IPU activities aimed at supporting youth participation held since 
October 2017 and the future activities planned for 2018. 
 

5. Question and Answer session on policy reform related to HIV and youth 
 

The session will allow the young parliamentarians to pose questions and discuss the best 
ways in which to strengthen collaboration between young parliamentarians and young 
people on policy reform related to HIV, comprehensive sexuality education, and sexual 
and reproductive health and rights. The discussion will also serve to consolidate the 
commitment of young parliamentarians to advancing policy review and reform related to 
HIV and youth. 
  
The session will include a presentation by UNAIDS, the Joint United Nations Programme 
on HIV/AIDS leading the global effort to end AIDS as a public health threat, and Pact, the 
global coalition of youth-led and youth-focused organizations and networks working on 
HIV and sexual and reproductive health and rights.  
 

6.  Preparations for the 139
th

 Assembly (October 2018) 
 

The Forum will prepare for its next meeting by discussing the items on the agenda of the 
IPU Committees for the 139

th
 Assembly. 

 

7. Any other business 


