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  ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب

 لالحتاد الربملاين الدويل 138اجلمعية العامة الـــ 
 واالجتماعات ذات الصلة

 سويسرا جنيف،       
 2018 مارس/  آذار 24-28          

 
 

 حتاد الربملاين الدويللالللمجلس احلاكم  202للدورة  األويلجدول األعمال 
 

 2018 مارس/  آذار 28 و 25 جنيف،
 

 جدول أعمال معدل
 
 
 

 األعمال جدول إقرار  .1
 

 **CL/201/SR.1)) احلاكم للمجلس 201 للدورة املوجزة احملاضر على املوافقة  .2
 

 138العامة الــ  اجلمعية رئيس انتخاببشأن  مقرتحات  .3
 

 الرئيس تقرير   .4
 احلاكم مجلسلل 201 الدورة منذ اأنشطته بشأن( أ)  
 التنفيذية اللجنة أنشطة بشأن( ب)  
5. 
 
6. 
 

 
 
 

 2017 عامل الدويل الربملاين االحتاد أنشطة عن العام لألمني السنوي التقرير
 

 ( CL/202/6-R.1,-Add and R.2) 2017 لعام املالية النتائج
 

آذار/ مارس هي الوثائق المتعلقة بالبنود  25* الوثائق الوحيدة التي تم توزيعها في 

 .6إلى  1من 
توزيعها في  ** هذه الوثائق متاحة فقط على موقع االتحاد البرلماني الدولي ولن يتم

 قاعة االجتماعات.

CL/202/A.1 
 2018 آذار/مارس  23

 اجمللس احلاكم

 **7إىل  1آذار/مارس، سرياجع اجمللس احلاكم البنود من  25يف جلسته يوم األحد، 



2/3 
  ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب

 

  الدويل الربملاين لالحتاد املتخصصة األخرية االجتماعات عن تقارير  .7
 تغري املناخ يف األمم املتحدة حول مؤمتر)أ( االجتماع الربملاين 

(COP23 / CMP13 الوثيقة( )CL / 202/7 (a) -R.1) 
 CL))ب( املؤمتر الدويل لتعزيز تعاون إقليمي أفضل حنو هجرة ذكية وإنسانية عرب البحر األبيض املتوسط 

/ 202/7 (b) -R.1) 
 (CL / 202/7 (c) -R.1)ج( املؤمتر العاملي الرابع للربملانيني الشباب )

 (CL / 202/7 (d) -R.1)د( الدورة السنوية للمؤمتر الربملاين املعين مبنظمة التجارة العاملية )
 (CL / 202/7 (e) -R.1)هـ( جلسة االستماع الربملانية السنوية يف األمم املتحدة )

 ربملاين مبناسبة الدورة الثانية والستني للجنة)و( االجتماع ال
 (CL / 202/7 (f) -R.1وضع املرأة )

 
 2021-2017 للفرتة الدويل الربملاين االحتاد اسرتاتيجية تنفيذ  .8

 

 املتحدة األمم منظومة مع التعاون  .9
 

 

 معينة برملاانت ووضع الدويل الربملاين االحتاد بعضوية املتعلقة املسائل  .10
 

 املراقب ومركز الدويل الربملاين االحتاد إىل نضمامإعادة االو  االنضمام طلبات( أ)  
 معينة برملاانت وضع( ب)  

 

 )ج( صفة املراقب  
   

 األخرى واهليئات اللجان أنشطة  .11
 الربملانيات النساء منتدى( أ)  
 للربملانيني اإلنسان حقوق جلنة( ب)  
 شؤون الشرق األوسطنة جل( ج)  
 قربص يف الوضعجمموعة مسهلي ( د)  
 اإلنساين الدويل القانون احرتام تعزيز جلنة( ه)  
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 جمموعة الشراكة اجلندرية( و)  
 ابلصحة املعين االستشاري الفريق( ز)  
 الدويل الربملاين االحتاد يف الشباب الربملانيني منتدى( ح)  

 

 (2018 أكتوبر/  األول تشرين) الدويل الربملاين لالحتاد 139الـــ العامة  اجلمعية  .12
 

 (CL/202/13-P.1) املقبلة الدولية الربملانية االجتماعات  .13
 العادية االجتماعات( أ)  
 املناسبات من وغريها املتخصصة االجتماعات( ب)  

 

 (CL/202/14-P.1.rev) وقواعده الدويل الربملاين لالحتاد األساسي النظام على تعديالت  .14
 

 التنفيذية اللجنة انتخاابت  .15
 (احلاكم لساجمل قواعد من 39 و 38 و 37 والقواعد األساسي النظام من)ي(   21 املادة انظر)  

 متفرقات  .16
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 IPU ASSEMBLY 
AND RELATED MEETINGS 

 

Geneva, 24 – 28.03.2018 
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#IPU138 

 

Governing Council CL/202/A.1 
 23 March 2018 

 

202
nd

 session of the Governing Council 
 

Geneva, 25 and 28 March 2018 
 

Revised provisional agenda 
 

 

At its sitting on Sunday, 25 March, the Governing Council will examine items 1 to 7.** 
 

 
1. Adoption of the agenda 
 
2. Approval of the summary records of the 201

st
 session of the Governing 

Council (CL/201/SR.1)
** 

 
3. Proposals for the election of the President of the 138

th
 Assembly 

 
4. Report of the President 
 

(a) On her activities since the 201
st
 session of the Governing Council 

(CL/202/4(a)-R.1) 
(b) On the activities of the Executive Committee 

 
5. Annual report of the Secretary General on the activities of the IPU in 2017  
 
6. Financial results for 2017 and financial situation (CL/202/6-R.1, 6-R.1-Add 
 and R.2) 
 
7. Reports on recent IPU specialized meetings

** 

(a) Parliamentary Meeting on the occasion of the UN Climate Change 
Conference (COP23/CMP13) (CL/202/7(a)-R.1) 

(b) International Conference on Promoting better regional cooperation toward 
smart and humane migration across the Mediterranean (CL/202/7(b)-R.1) 

(c) Fourth Global Conference of Young Parliamentarians (CL/202/7(c)-R.1) 
(d) Annual session of the Parliamentary Conference on WTO (CL/202/7(d)-R.1) 
(e) Annual Parliamentary Hearing at the United Nations (CL/202/7(e)-R.1) 
(f) Parliamentary Meeting on the occasion of the 62

nd
 session of the 

Commission on the status of Women (CL/202/7(f)-R.1) 
 
8. Implementation of the IPU Strategy for 2017-2021 (CL/202/8-R.1) 
 
9. Cooperation with the United Nations system (CL/202/9-R.1.rev and P.1) 
 
10. Questions relating to IPU membership and the situation of certain 

parliaments 
 

(a) Requests for affiliation and reaffiliation to the IPU 
(b) Situation of certain parliaments 
(c) Observer status 

                                                           
*  The only documents distributed on 25 March are those relating to items 1 to 6.   

** These documents are available only on the IPU website and will not be distributed in the 

meeting room. 
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11. Activities of committees and other bodies 
 

(a) Forum of Women Parliamentarians 
(b) Committee on the Human Rights of Parliamentarians 
(c) Committee on Middle East Questions 
(d) Group of Facilitators for Cyprus 
(e) Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law 
(f) Gender Partnership Group 
(g) Advisory Group on Health 
(h) Forum of Young Parliamentarians of the IPU 

 
12. 139

th
 IPU Assembly (October 2018) 

 
13. Future Inter-Parliamentary meetings (CL/202/13-P.1) 
 

(a) Statutory meetings 
(b) Specialized meetings and other events 

 
14. Amendments to the IPU Statutes and Rules (CL/202/14-P.1.rev) 
 
15. Elections to the Executive Committee 
 (cf. Article 21(k) of the Statutes and Rules 37, 38 and 39 of the Rules of the Governing Council) 
 
16. Miscellaneous 
 
 
 


