
1/51 
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 لالتحاد البرلماني الدولي 318الجمعية العامة الـــ 
 واالجتماعات ذات الصلة

 سويسرا جنيف،       
 4038 مارس/  آذار 42-48          

 

 دعوة
 
 

 ،الرئيسالسيدة  حضرة
 الرئيس، السيد حضرة

 

 ل متترارا ، التتد ي جنيتت  مركتت  يف الصتت ة ذا   االج ماعتتا  التتد ي الربملتتاين لالحتتتاد 831 تتتتتال العامتتة اجلمعيتتة عقدستت   
 .4181 مارس/  آذار 41 األربعاءيوم  إىل 42 السبتيوم  من سويسرا،

 
 الرئيستتية ال شتتريعية اهليئتتا  أعمتا  جتتدا   ذلتت  يف مبتتا االج ماعتا ، هتت   عتتن مفصتت ة مع ومتا  طيتت  نرفتت  أن  يسترنا
 حتتتت الوفتتد، يقتتوم  أن 831 عامتتة التتتتتتال اجلمعيتتة يف ممتت الا  برملتانك  يكتتون أن كبتتر أمتت   حيتتد نا. التتد ي الربملتتاين لالحتتاد

 .املدا ال  يف نشط بد ر قيادتك ،
 

 املخ ص لك ،
 

 بار ن كويفاس غابرييال ونغتشونغ مارتن
 الرئيس العاماألمني 

 
 
 

A/138/C.1 
 4182نوفمرب / تشرين ال اين 41



2/51 

 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 
 

 معلومات حول الجمعية العامة
 جدول األعمال

 

 831العامة التتت  اجلمعية رئيس  نواب رئيس ان خاب .8
 العامة اجلمعية أعما  جد   يف طارئ بند إدراج ط با  يف النظر .4
 املناقشة العامة .3
2. 
 

 املس دامة ال نمية ل حقي  كوسي ة السالم احلفاظ ع ى
 (الدائمة ل س    األمن الد لينيال جنة )

 امل جددة الطاقة يف جما  خاصة املس دامة، ال نمية أهداف تنفي  يف اخلاص القطاع إشراك .5
 ( ال موي   ال جارة املس دامة الدائمة ل  نمية  جنةال)

 الدائمة ال جان تقارير .6
 ال مويت   املست دامة   نميتةالدائمتة ل  جنتةال  ، ال جنتة الدائمتة ل ست    األمتن التد ليني بنتود ع ى املوافقة .2

 املقررين  تعيني الد ي الربملاين لالحتاد 821 العامة التتت اجلمعية يف  ال جارة
  قواعد  الد ي الربملاين لالحتاد األساسي النظام ع ى تعديال  .1
 

 الزمني الجدول
 .الص ة ذا   االج ماعا العامة  ل جمعية ال مين اجلد   /8/امل ح  رق   يف يرد

 

 الربملتاين االحتتاد بعمت  القضتايا امل ع قتة متن جمموعتة يف ينظرست   مارس/  آذار 41   45 يومي احلاك   ساجمل  سينعقد
 .ل مج س احلاك  لالحتاد الربملاين الد ي 414  نرف  ربطاا الدعوة إىل الد رة. ابشأهن قرارا   ي خ  ، أنشط   الد ي

. متتتتز اجلتتتت ء الرفيتتتتز املستتتت ول املخصتتتتص لر ستتتتاء الربملانتتتتا  ،متتتتارس/  آذار 45 يف العامتتتتة مناقشتتتتا ا اجلمعيتتتتة  ستتتت بدأ
  البنتتود ،الطتتارئ بنتتدال بشتتأن قتترارا  متتارس،/  آذار 41   42 يف املعقتتودتني ج ستت ي ا يف العامتتة، اجلمعيتتة  ستت ع مد

،  أن ختت   العامتة مناقشت  ا موضوع حو  خ امية  ثيقةإىل  اجلمعية ت وص  أن امل وقز  من. الدائمة ال جان ت نا هلا اليت
 .4181 مارس/  آذار 41 األربعاء يوم مساء 6011 الساعة حب و أعماهلا 
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 البند الطارئ
ألي  جيوزمن النظام األساسي لالحتاد الربملاين الد ي،  4.82جلمعية العامة  املادة من قواعد ا 8.88ل قاعدة   فقاا 

     إذا قرر  اجلمعية ذل ، س. عضو يف االحتاد الربملاين الد ي أن يط ب إدراج بند طارئ يف جد   أعما  اجلمعية
    أيضاا ترتيبا  لعقد اخت  . مارس/  آذار 46 ثننياإل يوم صباحمناقشة ه ا البند الطارئ من قب  اجلمعية يف 

 قراراا  ذل  بعد اجلمعية س ع مد   .اج ماع جلنة الصياغة يف فرتة بعد الظ ر من اليوم نفس  من أج  إعداد مشر ع قرار
 .4181 مارس/  آذار 42 يف

 

 من عاج  إجراء حدثت مرخراا تس   م اختاذ ت نا   حالة د لية هامةإن مجيز الط با  إلدراج بند طارئ جيب أن 
. شد االس جابة الربملانيةحي   رأي  عن الد ي الربملاين االحتاد يعرب أن املناسب  اليت يكون من الد ي، اجمل مز جانب

موج ة  مشر ع قرار، حتدد بوضوح نطاق املوضوع ال ي  تفسريةمجيز املقرتحا  لبند طارئ مب كرة  تقرتن جيب أن 
 .يغطي  الط ب

 

 المجلس الحاكم
 برملانك    ا ي  يشم  أن  جيب. الد ي الربملاين االحتاد يف مم الا  برملان ك  من أعضاء ثالثة من احلاك   ساجمل ي أل 

 القاعدة) ع ى عضوين فقط اا  احد اا الوفود اليت ت ضمن جنس  س ق صر.  النساء الرجا  من كالا  احلاك   ساجمل يف
 (.احلاك   ساجمل قواعد من 4.8
. األعما  جد   يف إضافية بنود إدراج يط بوا أن اجمل س ألعضاء جيوز ، احلاك   ساجمل قواعد من 83 ل قاعدة   فقاا 
 أنشطة األساسي، النظام من 41 ل مادة  فقاا  ، توّج  حتدد اليت اجمل س  الية ضمن البنود ه   تندرج أن  جيب
 .تنفي ها  تراقب الد ي الربملاين االحتاد
 ال جنة رأي إىل االس ماع  بعد. اجمل س أعضاء مجيز إىل إضافية بنود إدراج ط با  مجيز الفور ع ى األمانة  يح س   

 اف  اح قب  الط ب ذل  األمانة ت قت يف حا  هبا املدىل األصوا  بأغ بية الط ب ه ا يف اجمل س يبتّ  ال نفي ية،
 .ال   ني بأغ بية  إال األق ؛ ع ى يوماا  عشر خبمسة الد رة

 

 

 

 اللجان الدائمة
 "املس دامة ال نمية ل حقي  كوسي ة السالم احلفاظ ع ى" بشأن قراراا  نيالد لي  األمن  الدائمة ل س   جنةال س ناقش

 .لي   اع ماد 
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 تنفي  يف اخلاص القطاع إشراك" مسألة بشأن قراراا   ال جارة ال موي   املس دامة   نميةالدائمة ل  جنةال  س ناقش
 .لي   اع ماد  "امل جددة الطاقة  خاصة يف جما  املس دامة، ال نمية أهداف
 .نقاش  ح قا  اس ماع ج سا ان األخري الدائم ان ال جن ان  س عقد

 .الد ي الربملاين لالحتاد 832 عامة التتتال اجلمعية يف املع مدة بصيغ  ا األربز مرفقة الدائمة ال جان أعما  جدا    ترد
 غره  من شاغ ي املناصب يف االحتاد الربملاين الد ي يف الوفود  ب كاملأعضاء  دراجإ األعضاء الربملانا  ي رجى من

 .العامة الوطنية إىل اجلمعية
 

 المشاركة
برملانا  الد   اليت يب غ بالنسبة إىل  عشرةألعضاء االحتاد الربملاين الد ي تعيني مثانية مند بني كحد أقصى، أ  جيوز 

أالَّ ي جا ز عدد النواب اإلضافيني املرافقني ل وفود كمس شارين  جيب . م يون نسمة أ  أك ر 811عدد سكاهنا 
 .نياثن نينائب

 

إن أي  فد، ل الث .  فودها شكي ةحتقي  ال كافر بني اجلنسني يف تإىل ز الربملانا  األعضاء ع ى السعي مجي زشجّ ت    
 .شخص  احدبت قائياا ختفيض     ، سي نفس د را  م  الية ل جمعية العامة، مكوَّن حصراا من برملانيني من اجلنس

 ه  ال ين الرجا من  مأ النساء من اسواء كانو  الربملانيني أمام مف وح الربملانيا النساء  من دل أن مالحظة  يرجى
  النساء الرجا  من  فدك  أعضاء تشجيز ع ى حن ك   ل ل . الد ي الربملاين االحتاد مجعيا  إىل الوفود يف أعضاء
 .املشاركة ع ى

 نع ق ت ره اعمأكون ت أي الشباب، ينيالربملان من أعضاء دهاو  ف يف تض  أن ع ى أيضاا  األعضاء الربملانا  زشجّ ت    
 أمور بني  من. 4181 مارس/  آذار 45 يف الد ي الربملاين لالحتاد الشباب الربملانيني من دل  سيج مز. سنة 25

 .العامة اجلمعية ملدا ال   ا تقدمي مسامها  بصياغة املن دل سيقوم أخرل،
 .مرفقاا  املن دل أعما  جد   مشر ع  يرد

 

 زشجّ ي  ، مناء العامني ل ربملانا  الوطنيةجلمعية األ العادية الد رة سيحضر ن ال ين العامني األمناء إىل  باإلضافة
 ضمان بغية  فوده ، يف( الد ي الربملاين لالحتاد ال ابعة االتصا  نقاط) امل نيني الربملان موظفي إشراك ع ى األعضاء
 ال سيما من حيث حتقي  االل  ام القانوين من قب  األعضاء)  أثناء م ابع  االعامة  اجلمعية خال  انعقاد الكايف الدع 
 (.  قرارات الد ي الربملاين االحتاد مقررا  بشأن امل خ ة اإلجراءا  عن تقارير  نشر بإعداد
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إنَّ أعضاء االحتاد الربملاين الد ي املرتتب ع ي   م أخرا  تسا ي أ  ت يد عن مب غ االشرتاكا  املس حقة ع ي   
 4.5املادة )يف اج ماعا  االحتاد الربملاين الد ي،  اثننيجيوز أن مي     أك ر من مند بني ال لسن ني كام  ني سابق ني 

 .يتال صو  هل  حي   ال (.من النظام األساسي
 

 احل  باس  ناء األعضاء، هبا ي م ز اليت  انفس احلقوقب الدائمة  جلاهنا اجلمعية يف يشاركوا أن املن سبني لألعضاء  جيوز
 .ان خايب ملنصب مرشحني  تقدمي ال صويت يف

 

 مراقبنيبصفة  اجلمعية يف ل كون مم  ة احلاك   ساجمل يدعوها اليت األخرل  اهليئا  الد لية املنظما   ت  فت عناية
 .أقصى كحد اثنني مند بني يسج وا أن حق   من  أنإىل  دائمني

  تبعاا . لعدد حمد د من املقاعد عقد اج ماعا  اجلمعية العامة  اجمل س احلاك ،، حيث ت  العامة اجل سا  قاعة ت سز 
. الوفود جلميز املقاعد من كاف عدد ختصيص إىل العامة األمانة س سعى ،831 عامة التتتال ل جمعية الفع ي ل حضور

جتري  اجلمعية العامة أ   أن احمل م  ل  صويت الالزمة املقاعد من كاف   عدد  فد لك  خصصسي   ، ع ى أق  تقدير
 .اجمل س احلاك 

 
 (لجنة التسيير) اللجنة التوجيهية

من رئيس اجلمعية العامة،  رئيس االحتاد الربملاين الد ي  نائب رئيس ال جنة  ال جنة ال وجي ية ل جمعية العامةت أل  
 . جيوز لر ساء ال جان الدائمة أن يشاركوا يف أعما  ال جنة ال وجي ية بصفة اس شارية. ال نفي ية

 

ابر املناسبة لضمان ال نظي  ال جنة ال نفي ية، مبساعدة األمني العام لالحتاد الربملاين الد ي، مك فة باختاذ مجيز ال دإن 
 من املقرر أن تعقد اجل سة األ ىل ل جنة ال وجي ية يف الصباح الباكر من يوم . ا   سالسة سر أعما  اجلمعيةالفعّ 

 .4181مارس / آذار  45 األحد، 
 

 318 الجمعية العامة الــ خالل ملؤها المطلوب الشواغر
 اف  اح قب  الد ي الربملاين لالحتاد اإللكرت ين املوقز ع ى الد ي الربملاين االحتاد هيئا  بشواغر أ لية قائمةسي   نشر 

 .العامة اجلمعية
   هيئاتالرئيسية  الد ي الربملاين الحتادا ل جان ترشيحا  تقدمي يف النظر إىل مدعوة األعضاء  الربملانا 

(https://www.ipu.org/about-us/structure/assembly .)اخلربة، نملرشحو ا مي    أن  ينبغي 
 أصحاب بصف    مب ام   االضطالع يف برملاهن  يدعم   أن  ينبغي املعينة، اهليئا  عم  جماال  يف املس طاع، قدر
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 يشغ ون ال ال ين  األعضاء الد ي الربملاين االحتاد يف اجلدد األعضاء شجز ي  . الد ي الربملاين االحتاد مناصب يف
 .الرتشيحا  تقدمي ع ى االحتاد مناصب يف حالياا 

 

 اجليوسياسية اجملموعا  مجيز فإن مارس،/  آذار 42 السبت يوم عقدسي   الربملانيا  النساء من دل اج ماع أن  مبا
 مز ي عارض ال آخر  قت يف أ  مارس،/  آذار 43 اجلمعة يوم ظ ر بعد اج ماعا ا مواعيد حتديد إىل مدعوة
 مك ب عضوية ل جديد مارس/  آذار 42 يف ل من دل ال ال ة اجل سة كرس س   . الربملانيا  النساء من دل اج ماع
 أ  ،الد رة هناية يف عضوي    مدة تن  ي ال ين اإلق يميني املم  ني عن االس عاضة (08 )أج  من الربملانيا  النساء
 مشر ع  يرد. املك ب رئيس نائيب ان خاب( 3) املك ب، رئيس ان خاب (4) برملانيني؛ أعضاءيس مر ا ك مل ال ين
 .مرفقاا  املن دل أعما  جد  
 42 السبت، يوم مز رئيس  أمني عام االحتاد الربملاين الد ي اجليوسياسية اجملموعا  لر ساء مشرتك اج ماع عقد سي  
 اجملموعا  أمناء أيضاا  دعى ي  . بعد الظ ر 8011صباحاا حىت الساعة  88031 الساعة من ،مارس/  آذار

 .االج ماع حلضور اجليوسياسية
 

 األعمال جدول بنود واختيار القرارات مشاريع إعداد
  نميةدائمة ل ال  جنةال   نيالد لي  األمن  الدائمة ل س   جنةال قرارا  بإعداد ع قةامل  الن ائية املواعيد ي ي فيما

 0 ال جارة ال موي   املس دامة
  املتتتتتت كرة القتتتتتترار مشتتتتتتر ع ل قتتتتتتدمي املشتتتتتتاركني ل مقتتتتتتررين الن تتتتتتائي املوعتتتتتتد 4182 ديسمرب/  األ   كانون 85

 .الد ي الربملاين االحتاد أمانة إىل فسريةال 
 مشتر ع ع تى خطيتة تعتديال  ل قتدمي األعضاء ل ربملانا  الن ائي املوعد 4181 مارس/ آذار 9

 .القرار
 يقتتتتتدم  .مشتتتتتر ع القتتتتترار،  تعدي تتتتت   اع متتتتتاد  ملناقشتتتتتة ال جتتتتتاناج متتتتتاع  4181 مارس/ آذار 42-42

املقتتتترران املشتتتتاركان مشتتتتر ع القتتتترار، كمتتتتا يقتتتتدمان املشتتتتورة أثنتتتتاء عم يتتتتة 
 .الصياغة

 .رمسياا  القرارا  لالحتاد الربملاين الد ي 831تع مد اجلمعية العامة التتت  4181 مارس/ آذار 41
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متتن  83.8املتتادة )خطيتتة متتوج ة  مستتامها  ميكتتن جلميتتز األعضتتاء أن يستت موا يف صتتياغة القتترارا  عتتن طريتت  تقتتدمي 
  ال انيتتة األ ىل التتدائم ني ال جن تتني اخلطيتتة إىل املستتامها ل قتتدمي  قتتد انقضتتى املوعتتد الن تتائي  (.قواعتتد ال جتتان الدائمتتة

 ال جنتتتةملشتتتاريز القتتترارا  التتتيت ستتت ع مدها   مستتتامها مي شتتتجز األعضتتتاء ع تتتى تقتتتد ي  . (4182 ستتتب مرب/  أي تتتو  49)
/  األ   تشتتتترين) التتتد ي الربملتتتتاين الحتتتتادل 839العامتتتة التتتتتت  معيتتتتةاجل يف( اإلنستتتان  حقتتتتوق الدميقراطيتتتة) ال ال تتتتة الدائمتتتة
 االتفتتتاق اع متتاد ضتتتوء يف اهلجتترة شتتتر ن  حوكمتتة اهلجتتترة، حتتو  التتتد ي الربملتتاين ال عتتتا ن تع يتت  بشتتتأن (4181 أك تتوبر
 يف اخلطيتتة املقدمتتة ملشتتاريز القتترارا  هتت   موضتتز ترحيتتب  املستتامها .  القانونيتتة املنظمتتة، اآلمنتتة، اهلجتترة بشتتأن العتتاملي
 .4181 أبري /  نيسان 41  يف موعد أقصا جني يف  العامة اجلمعية إىل املفضية العم يةسياق 

 

 من  احد يوم قب  الدائمة ال جان في ا س نظر اليت البنود بشأن مقرتحا  تقدمي ينبغي الدائمة، ال جان لقواعد   فقاا 
 إىل يقدموا أن ،ينبغي ع ى األعضاء ال ين يرغبون ب ل  النحو، ه ا  ع ى. املعنية الدائمة ال جنة مك ب اج ماع
 آذار 45موعد أقصا   يف نيالد لي  األمن  الدائمة ل س   جنةال في ا س نظر اليت البنود بشأن مقرتحا   االحتاد أمانة
 .4181 مارس/  آذار 46موعد أقصا   يف  ال جارة ال موي   املس دامة   نميةالدائمة ل  ل جنة ،4181 مارس/ 

 

 ست كون هت   املقرتحتتا  األستاس ل مشتتا را  التيت جيري تا مك تتب ال جنتة الدائمتتة املعنيتة قبت  اختتتاذ قترار هنتتائي متن قبتت  
يف اجلمعيتا  العامتة املقب تة، جيتوز ل مك تتب أن  ست  ناقشالبنود التيت بتت امل ع قتة عنتد النظتر يف املقرتحتا  . ال جنتة الدائمتة

أ  املواضتيز نفست  أ  أك تر متن ت ت  التيت ت نتا   املوضتوع اثنتني ني مقرتحني يوصي بواحد من املقرتحا ، أ  أن جيمز ب
 . جنة الدائمةلإىل ااقرتاح  احد ذا  الص ة يف بند  احد، أ  أن يطرح بنداا معنياا آخر أ  أن يقرر تقدمي أك ر من 

 
 (من جدول األعمال 1البند )المناقشة العامة 

ت يف نرتنتتتشتتتر ع تتتى صتتتفحة اجلمعيتتتة ع تتتى اإلنبشتتتأن املوضتتتوع العتتتام ل مناقشتتتة العامتتتة،  س    توضتتتيحيةعم  متتت كرة ستتت   
 .األسابيز املقب ة

 

دث يف ختتالف ذلتت ، حيتت  لكتت   فتتد ال حتت( جلنتتة ال ستتير)  فقتتاا لقواعتتد اجلمعيتتة العامتتة،  متتا مل تقتترر ال جنتتة ال وجي يتتة 
يف املناقشتة، ستي   تقاست    نفستاثنتني متن امل حتدثني متن الوفتد  عنتدما يت   تستجي  . "دقتائ  مثاين"املناقشة العامة ملدة 

ل متراقبني دث ال حت مبوجتب قترار اجمل تس احلتاك  لالحتتاد الربملتاين التد ي، ست كون متدة . حسب االق ضاء "مثاين دقائ "
 ."مخس دقائ "

، باإلضتافة ( ما ي ضمن  ذل  من ت ايد عتدد امل حتدثني يف املناقشتة العامتة)يف ضوء ت ايد عضوية االحتاد الربملاين الد ي 
يف ( جلنتتة ال ستتتير)اجلمعيتتتا  العامتتة األختتترة، قتتد تنظتتتر ال جنتتة ال وجي يتتتة  التتتيت شتت د اإىل الصتتعوبا  يف إدارة الوقتتت 

 (.الدائمني سبز دقائ  لألعضاء  أربز دقائ  ل مراقبني)ة يف املناقشة العام ال حدث مدةاخ صار 



8/51 

 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 
 

 

يف الطتاب   (8رقت  القاعتة )يف مك تب يقتز ختارج املتدخ  الرئيستي لقاعتة اجل ستا  العامتة  امل حدثني سيجري تسجي  
 42 ستيف    هت ا املك تب قبت  بتدء اجل ستة العامتة األ ىل ل جمعيتة العامتة بتتتت . األ   من مرك  جني  التد ي ل مترارا 

 .صباحاا  88011مارس الساعة / آذار  42ساعة،  ذل  يوم السبت، 
 

امل حتتدثني مستتبقاا إىل األمانتتة العامتتة لالحتتتاد الربملتتاين التتد ي عتتن طريتت  /  جيتتوز لألعضتتاء أيضتتاا إرستتا  أمستتاء امل حتتدث
   فقتتتتاا (. 4ملحــــ  )املرفقتتتتة " ل م حتتتتدثني أ ليتتتتةاستتتت مارة تستتتتجي  "الربيتتتتد اإللكتتتترت ين أ  الفتتتتاكس،  ذلتتتت  باستتتت خدام 

/ آذار 42 ،مستتاء يتتوم الستتبت 6عتتن طريتت  القرعتتة الع نيتتة الستتاعة امل بعتتة، ستتي   حتديتتد ترتيتتب امل حتتدثني  لإلجتتراءا 
 .4181مارس 

 
 نواب رئيس الجمعية العامة

من قواعد اجلمعية العامة، حي  جلميز الوفود من الربملانا  األعضاء أن تسمي  احداا من أعضائ ا  3.2 فقاا ل قاعدة 
مكان رئيس اجلمعية العامة خال  إحدل اجل سا   ليحّ واالبعض من    سي   اس دعاء . نائباا لرئيس اجلمعية العامة

 .أ  يف ج ء  من ا
 

 عند الوصو  إىل مك ب ال سجي  ال ابز لالحتاد الربملاين الد ي يف جني ، يرجى من الوفود أن تع ن عن اس  العضو 
تقدمي الوثائ  خدمة ء إىل قس   بدالا من ذل ، ميكن تقدمي األمسا. الربملاين ال ي ترشح  كنائب لرئيس اجلمعية العامة

 45 ،، يف موعد أقصا  يوم األحد(، يف الطاب  ال اين من مرك  جني  الد ي ل مرارا 442/445املك ب ) املراقبة 
 .4181مارس / آذار 

 
 األصواتوزيع ت

رقم الملح  يف مرفقاا  831 التت األصوا  املخصصة ل وفود املشاركة يف اجلمعية العامةز يتوز  يعرضجد   مرقت  يرد
1. 

،  عند الضر رة، إبالغ األمانة ب ده  اس  مقاب  من األرقام املخصصة هل  ال حق يرجى من الربملانا  األعضاء 
. اجلمعية العامةقب  انعقاد ي   ذل  ،  يفض  أن مط وبة تعديال ني  خطياا بأي ة لالحتاد الربملاين الد ي يف جالعام

 .اجل سةعند اف  اح األصوا  يف اجلمعية العامة ال ي يبني توزيز الن ائي  اجلد   سيوزع 
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 والوثائ  اللغات
 ي يتتة، إلجنالعربيتتة، ا)لالحتتتاد  العامتتة غتتا  عمتت  اجلمعيتتة بستت قدم أمانتتة االحتتتاد الربملتتاين التتد ي ختتدما  الرتمجتتة الفوريتتة 

 .ال شريعيةيف اج ماعا  مجيز اهليئا  ( الفرنسية،  اإلسبانية
 

 الر ستية يف ج ستا  اجلمعيتة  الصينية، اليابانية، الربتغالية ا إىل ال غل رتمجة الشفوية أخرل صصت أربز قنوا   قد خ  
 ميكتتن أن تستت خدم ا فتترق  ،جمانتتاا  الكبتتائن تقتتدم هتت   . العامتتة  اجمل تتس احلتتاك ،  يف بعتتض ج ستتا  ال جتتان الدائمتتة

 .هل   ال غا  الفوريةالرتمجة 
 

ميكن ل مند بني،  بشك  اس  نائي، أن يس خدموا لغة أخرل شريطة أن يرتبوا ترمجتة فوريتة حلتدي    إىل إحتدل ال غتا  
ستتم  لتت  دختتو  إحتتدل  متتن قبتت  شتتخص مك تت  متتن قتتب    سي  (  ي يتتة  الفرنستتيةاإلجن)لالحتتتاد الربملتتاين التتد ي  الرمسيتتة
رتتيبتا  الالزمتة، ي عتني ع تى الوفتود االتصتا  مستبقاا بوقتت كتاف  إلتاحتة الوقتت الكتايف إلجتراء مجيتز ال. الرتمجة كبائن

 ي يتتتة املخصصتتتة لالج متتتاع التتت ي ال غتتتة اإلجن  كبينتتتةأ  مرتمجتتتي  ( هوانتتتغ - ستتت نيغ ف الستتتيدة)بكبتتتر املرتمجتتتني الفتتتوريني 
مسيتة لالحتتتاد إضتافة إىل ذلت ، ستتي   تست ي  مثتاين نستد عتن احلتتديث املترتج  إىل إحتدل ال غتا  الر .  قى فيت  الك متةست   

 . ي ية ل وزيع ا ع ى املرتمجني الفوريني اآلخرينجنال غة اإل كبينةالربملاين الد ي إىل كبر املرتمجني أ   
 

 (PDF) شتتك  صتتورة ل قتتراءة فقتتط  عتترب الربيتتد اإللكتترت ين يف ا لكرت نيتتة متتن خطابتتإجيتتب ع تتى الوفتتود إرستتا  نستتد 
 ذلت  لضتمان جتودة . ساعات على األقل من إلقـا  الللمـةقبل ثالث ، speeches@ipu.org :ع ى العنتوان

 .عالية من الرتمجة الفورية إىل لغا  العم  األخرل
 

متتن ستتجال   اا  ستت كون جتت ء ،امتتة ع تتى صتتفحة اجلمعيتتةنشتتر نصتتوص البيانتتا  الرمسيتتة التتيت تستت   يف املناقشتتة الع س   
 .اإلجن ي ية،  الفرنسية  اإلسبانية فقطبال غة  الك ما  بسبب القيود ال قنية، سي   نشر . اجلمعية

 

 اح الوثتتائ  امل ع قتتة بأعمتتا  اجلمعيتتتة العامتتة  اجمل تتس احلتتاك   ال جتتان الدائمتتتة  غرهتتا متتن هيئتتا  االحتتتاد الربملتتتاين  ستت   
الحتتتاد لاإللكتترت ين وقتتز امل، ع تتى 831 التتت التتد ي، إضتتافةا إىل الفعاليتتا  األختترل التتيت جتتتري أثنتتاء انعقتتاد اجلمعيتتة العامتتة

باإلضتتتتتافة إىل تطبيتتتتت  ، 0e/138agnd.htm-www.ipu.org/conf ع تتتتتى العنتتتتتوان ال تتتتتاي الربملتتتتتاين التتتتتد ي
 .اجلمعية ع ى اهلوات  اخل يوية

 

متتتز القتتترار التتت ي اخت تتتت  اهليئتتتا  احلاكمتتتة لالحتتتتاد الربملتتتاين التتتد ي ل حتتتد متتتن انبعاثتتتا  الكربتتتون متتتن املنظمتتتة  شتتتياا ا ا
 .عدد حمد د من جمموعا  الوثائ  ملخ    ج سا  اجلمعيةسول ت   طباعة لن  مواص ة احلد من النفايا  الورقية، 

 

http://www.ipu.org/conf-e/138agnd.htm
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 تطبي  الجمعية على الهواتف الخليوية
 .4181فربايتتر / شتباط أ ائت  يف ،جمانتاا  ل  حميت م احتاا  ع تى اهلواتتت  اخل يويتة 831 التت تطبيت  اجلمعيتة العامتة ستيكون

خم صتتتتتر  دليتتتتت  نشتتتتتر  ستتتتتي  . استتتتت خدام    ال طبيتتتتت  حتميتتتتت ع تتتتتى  املنتتتتتد بني ملستتتتتاعدة ملتتتتتوظفنيطتتتتتاق  متتتتتن ا  ستتتتتي وافر
 .اإللكرت ين املوقز ع ى  الفرنسية  ي يةاإلجن بال غ ني س خدمنيل م

 

نرتنت لوثائ  االحتاد الربملاين الد ي الرمسية كج ء من سياسة الورقة إىل اكني تس ي  ال شا ر عرب اإل  ي دف ال طبي 
 .ال كية لالحتاد الربملاين الد ي  تس ي  مشاركة املند بني يف مجعيا  االحتاد الربملاين الد ي

 
 اجتماعات الهيئات األخرى

 0أثناء انعقاد اجلمعية االحتاد الربملاين الد ي ال الية أيضاا س ج مز هيئا  
  ؛(ج سة مغ قة، مارس/ آذار  42   43   44)ال جنة ال نفي ية 
  ؛(ج سة مغ قة، مارس/ آذار  48) املالية ل شر نال جنة الفرعية 
 ؛(اجل سا  العامة، مارس/ آذار  42   42)الربملانيا   النساء من دل 
  ؛(ج سة عامة، مارس/ آذار  45)الربملانيني الشباب لالحتاد الربملاين الد ي من دل 
  ؛(ج سة مغ قة، مارس/ آذار  45)جم س من دل الربملانيني الشباب لالحتاد الربملاين الد ي 
  ؛(ج سة مغ قة، مارس/ آذار  41   42   42)الربملانيا  النساء مك ب 
  ؛(ج سة مغ قة، مارس/ آذار  42   43) اجلندريةفري  الشراكة 
  ؛(ج سة مغ قة، مارس/ آذار  42 حىت 43من )جلنة حقوق اإلنسان ل ربملانيني 
  ؛(ج سة مغ قة، مارس/ آذار  46   42) شر ن الشرق األ سطجلنة 
 ؛(ج سة مغ قة، مارس/ آذار  42) قربص الوضز يف مسّ  ي جمموعة 
 ؛(ج سة مغ قة، مارس/ آذار  46)اإلنساين  الد ي لقانوناحرتام جلنة تع ي  ا 
  (. ي ية فقطجناإلال غة ، بج سة مغ قة، مارس/ آذار  42)الفري  االس شاري املعين بالصحة 

 

 بتدعوة  اجلمعيتة انعقتاد ختال  ل مترارا  التد ي جنيت  مركت  يف الوطنيتة كما س ج مز مجعيتة األمنتاء العتامني ل ربملانتا 
 .رئيس امن 

 
 



11/51 

 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 
 

 نتائج الجمعية العامة
ست كون الوثيقتة باإلضتافة إىل ذلت ، . 831 الت اجلمعية العامة ن ائجنسخ ني مطبوع ني من ع ى مجيز الوفود  س حص 
ع تتتى موقتتتز االحتتتتاد الربملتتتاين التتتد ي بعتتتد أستتتبوعني متتتن اخ  تتتام اجلمعيتتتة العامتتتة، عنتتتد ذلتتت  ميكتتتن حتميتتت  نستتتخة م احتتتة 

 PDF).)يف شك  صورة ل قراءة فقط لكرت نية كام ة إ
 

 معلومات إضافية
. وزع ع تتتى الوفتتتود عنتتتد ال ستتتجي  يف جنيتتت قدم مع ومتتتا  إضتتتافية عتتتن التتتد رة يف دليتتت  اجلمعيتتتة العامتتتة التتت ي ستتتي  ستتت   

 يف مك تتتب ال ستتتتجي   ا كتتت  يتتتوم يف مجيتتتتز قاعتتتا  االج ماعتتت  ، ستتتيجد املنتتتد بون أيضتتتاا جريتتتدة يوميتتتتة عتتتن اجلمعيتتتة
 تقتتدم اجلريتتدة .  كتت ل  ع تتى موقتتز االحتتتاد الربملتتاين التتد ي،  ع تتى تطبيتت  اجلمعيتتة ع تتى اهلواتتت  اخل يويتتة ، املع ومتتا 

 .اليومية آخر املس جدا  حو  برنامج االج ماعا   غرها من املع وما  اهلامة
 

 التسجيل
 ع تتتى مجيتتتز الوفتتتود  ،4181 متتتارس/  آذار 88 املتتترر  يف ل  ستتتجي  الن تتتائي املوعتتتد احتتترتام الوفتتتود مجيتتتز متتتن ط تتتبي  

 كيفيتتة بشتتأن تع يمتتا  2 الملحــ  رقــم  يقتتدم. استت خدام نظتتام ال ستتجي  اإللكتترت ين اخلتتاص باالحتتتاد الربملتتاين التتد ي
عتتني شتتخص وصتتى بتتأن ي   ي  . 4182 ديستتمرب/  األ   كتتانون 8 متتن اع بتتاراا  بتت  العمتت  ستتيبدأ التت ي النظتتام، استت خدام

 .ل  إمكانية الوصو  إىل النظام اح  احد فقط كمنس  ل وفد  أن ي  
 0لكتتتتتتتتتترت ينبقستتتتتتتتتت  خدمتتتتتتتتتتة ال ستتتتتتتتتتجي  ع تتتتتتتتتتى الربيتتتتتتتتتتد اإل، ميكتتتتتتتتتتن ل وفتتتتتتتتتتود االتصتتتتتتتتتتا  صتتتتتتتتتتعوبا   جتتتتتتتتتتود حالتتتتتتتتتتة  يف

postbox@ipu.org .ميكتن إرستا   نرتنتت،ال ستجي  عترب اإل األسباب، من سبب ألي الربملان، ع ى تع ر  إذا
 . (60 41 919 22 41+)تشكي ة الوفد إما عن طري  الربيد اإللكرت ين أ  الفاكس 

 

 آذار 43 املوافت  اجلمعتة يتوم متن اع بتاراا  ل مترارا  التد ي جنيت  مركت  يف  املع وما  ال سجي  خدمة مك ب ف   سي
متن  متارس/  آذار 42 إىل 42  متن. بعتد الظ تر 2011 الساعةحىت  الظ ر بعد 4011 الساعة من 4181 مارس/ 

 1011متن الستتاعة  متارس/  آذار 41 األربعتاء، يتوم  كت ل  ،بعتد الظ تر 2011صتباحاا حتىت الستاعة  1011الستاعة 
 .بعد الظ ر 6011صباحاا حىت الساعة 

 

 الفرديـةبريـدهم الللترونـي  عنـاوين تقـديم المنـدوبين مـن يُطلـ  اإلنرتنتت، عرب ال سجي  إجراءا  من كج ء 0هام
 ع تى  سيحصت ون التد ي الربملتاين لالحتتاد الربيدية القائمة إىل ضافواي   أن ضمناا  يقب ون ب ل ،  بقيام  . اللجنةمهام و 

mailto:postbox@ipu.org
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 التد ي الربملتاين لالحتتاد بيانتا  لقاعدة كأساس أيضاا  املع وما  ه    س س خدم. االحتاد أعما  عن من ظمة حتدي ا 
 .الربملانيني نيل يسر ال واص  ب

 
 القامة في الفنادق

  نصتتت  املنتتتد بون بتتتإجراء حجتتتوزا  لتتت ل  ي  . ، م دمحتتتةمتتتارس/تكتتتون الفنتتتادق يف جنيتتت ، بوجتتت  ختتتاص يف شتتت ر آذار
بع تا  ب تتداهنا، بإن  فتود الب تدان التيت لتدي ا بع تة دائمتة يف جنيت  متدعوة إىل االتصتا  . يف أقترب  قتت ممكتنالفندقيتة 
. ع تتادة ع تتى استت قبا  الوفتتود إىل اج ماعتتا  األمتت  امل حتتدة  ال عامتت  متتز حجتتوزا  الفنتتادقن ت تت  البع تتا  مإحيتتث 

 . مرك  جني  الد ي ل مرارا  فنادق قريبة من منطقة قصر األم   ك ر من ا اتفاقا  بأسعار تفضي ية مزل  
 

 الرمسيتتتون،  املراقبتتون املن ستتتبون األعضتتاء  كتت ل  جنيتتت ، يف دب وماستتي ا يتت  هلتتت  لتتيس التت ين باألعضتتتاء ي ع تت   فيمتتا
 0ال الية الفنادق يف الغرف من حمد د عدد حبج  مسبقاا  الد ي الربملاين االحتاد أمانة قامت
 موفنبيك (Movenpick) 

 geneva-http://www.movenpick.com/en/europe/switzerland/geneva/hotel   
 تبدأ ،(ل مرارا  الد ي جني  مرك  إىل  مساءا  صباحاا  املكوكية النق  خدمة  يقدم املطار، من بالقرب جنوم، يقز 5)

ال واص  ع ى الربيد  الرجاءإلجراء احلجوزا  . اإلفطار  جبة مز كالسيكية لغرفة سويسري فرن  891 من األسعار
العامة  معيةاجل نقالا عن ، 0Reservation.Geneva.Airport@movenpick.com اإللكرت ين ال اي

 .الد ي ل قيام حبجوزاتك  الربملاين الحتادل
   وارويك(Warwick) 

  http://warwickhotels.com/geneva (2 ،جني  مدينة  سط يف الرئيسية القطار حمطة مقاب  يقز جنوم)، 
ال واص  ع ى الربيد  إلجراء احلجوزا  الرجاء. اإلفطار  جبة مز كالسيكية لغرفة سويسري فرن  481 من األسعارتبدأ 

الد ي ل قيام  الربملاين الحتادالعامة ل معيةاجل نقالا عن ،0resa.group@warwickhotels.com اإللكرت ين ال اي
 .حبجوزاتك 

  في جنيفلألمم  إيبيسمركز  (Ibis Centre Geneve Nations)  
  nations/index.shtml-centre-geneve-ibis-8069-http://www.ibis.com/fr/hotel 
 فرن  859 من األسعار ترتا ح ،(ل مرارا  الد ي جني  عن مرك  األقدام ع ى سراا  دقيقة 85-81 جنوم، يبعد 3)

ال واص  ع ى الربيد  إلجراء احلجوزا  الرجاء .اإلفطار  جبة مزقياسية  مفردة لغرفة سويسري فرن  816 إىل سويسري
 .الد ي ل قيام حبجوزاتك  الربملاين الحتادالعامة ل معيةاجل نقالا عن ،0re@accor.com-H8069 اإللكرت ين ال اي

http://www.movenpick.com/en/europe/switzerland/geneva/hotel-geneva
mailto:Reservation.Geneva.Airport@movenpick.com
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(. postbox@ipu.org) التتد ي الربملتتاين االحتتتاد أمانتتة متتن الفنتتادق حجت  استت مارا  متتن إلكرت نيتتة نستتخة ع تتى احلصتتو   ميكتن
ستت عود أستتعار الغتترف إىل متتا   ،،  بعتتد ذلتت 4181 فربايتتر/ شتتباط 41 حتتىت م احتتة ال فضتتي ية ال فا ضتتية األستتعار فتتإن عامتتة،  بصتتفة

 .كانت ع ي 
 

 احلجتوزا  إجتراء أيضتاا  املمكتن  متن. فقتط االئ متان بطاقتة ضتمان متز احلجوزا  تأكيد سي   جني ، يف الفنادق إجراءا  مز شياا اا
 0ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاي العنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوان ع تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتياحة ملك تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب اإللكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترت ين املوقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتز ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن اإلنرتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترب

 tourisme.ch/en/accommodation-www.geneve 
 

 تأشيرة الدخول
 ال أشتترا ب اخلتتاص ع ومتتا امل نظتتام إدختتا  مت. شتتنغن منطقتتة متتن  جتت ء شتتنغن اتفتتاق إىل اا من ستتب اا عضتتو  سويستتراتع تترب 

االستتتتت دال  البيولتتتتتوجي  بيانتتتتتا  خيتتتتت ن  التتتتت ي ،4188 أك تتتتتوبر /تشتتتتترين األ   يف شتتتتتنغن منطقتتتتتة يف( VISالفيتتتتت ا )
 مرتبطتة السويسترية  القنصت يا  الستفارا  مجيتز  . شتنغن تأشترة لطالتب( الوجت   صتورة األصتابز بصتما ) (البيومرتية)
 .ال أشرا ب اخلاص ع وما امل نظامب
 

 متز أ  إقتام    مكتان عتن املستر لة السويسترية القنصت ية/  الستفارة متز موعتد حتديد امل قدمني بالط ب مجيز من ط بي  
 اخلاصتة( البيومرتيتة)االست دال  البيولتوجي  بيانتا   تستجي  ال أشترة ط تب تقتدمي أجت  متن خارجيتة تأشرة خدمة م  د
 .سنوا  مخس ملدة ال أشرا اخلاص ب ع وما امل نظام يف صاحلة البيانا  ه  تبقى   . شخصياا  هب 

 

 0املوقتتتتتز اإللكتتتتترت ين ع تتتتتى ال أشتتتتترة طالتتتتتب إقامتتتتتة مكتتتتتان عتتتتتن املستتتتتر لة السويستتتتترية القنصتتتتت ية/  الستتتتتفارةإجيتتتتتاد  ميكتتتتتن
advice.html-travel-and-https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/representations  

 خارجيتتة تأشتترةخدمتتة  متت  د أ  القنصتت ية/  السويستترية بالستتفارة الفتتور ع تتى االتصتتا  بالط تتب قتتدمونامل  ع تتى جيتتب   
 ع تتى ل حصتتو  الط تتب استت مارة. تأشتترة ع تتى ل حصتتو  ال قتتدم عنتتد تقتتدمي ا ستتي   التتيت الوثتتائ  قائمتتة ع تتى ل حصتتو 
0 املوقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتز اإللكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترت ين ع تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى م احتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة( قصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترة إقامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة) C النتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوع متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنغن تأشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترة

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/themen/einreise/visumantragsformular.html 
 

 سويسترا عتت قّ  ذلت ، إىل  باإلضتافة. احمل يتة الظتر ف ع تى كبتراا  اع متاداا  ال أشترة ع تى ل حصو  الالزم الوقت  يع مد
 االتفاقتا  هت   تستم  معينتة ظتر ف ظت   يف. قنصت ي أ  دب وماستيفي ا كيتان  ا  ال  اليت الب دان بعض مز اتفاقا 
 بشتتدة نصتت ي   لتت ل . سويسترا ال ا  ّتت  فيتت  ب تد يف شتتنغناملنضتمة إىل اتفاقيتتة  د لتتةال قبتت  متن التتدخو  تأشتترا  بإصتدار

متن ختال  أ   مكتاهن  عتن املستر لة السويسترية القنص ية/  السفارة من مباشرةعن ذل   بالط ب امل قدمون يس فسر أن
 (البيومرتيتتة)االستت دال  البيولتتوجي  بيانتتا  تقتتدمي مواعيتتد ينبغتتي اختتتاذ  لتت ل ،. ملناستتباملوقتتز اإللكتترت ين ا الرجتتوع إىل

http://www.geneve-tourisme.ch/en/accommodation
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 تبعتتاا  املواعيتد يف االن ظتتار  قتت خي  ت . السويستترية الست طا  متن املقدمتتة ل مع ومتا   فقتاا  مبكتتر،  قتت يف  ا يستج ت
 تأشتترا يعتتد ممكنتاا متتن   مل شتنغن، منطقتتة يف سويسترا دختتو   بعتتد. أستابيز عتتدة أحيانتاا  يستت غرق  قتد احمل يتتة ل ظتر ف
 .الد ي جني  مطار إىل الوصو  عند الدخو 

 

 ع تتتى ل  جتتترة الد لتتتة ألمانتتتة اإللكتتترت ين املوقتتتز ع تتتى ال أشتترا  عتتتن املفيتتتدة املع ومتتتا  متتتن م يتتتد ع تتتى االطتتتالع  ميكتتن
 0https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/themen/einreise.html ال اي العنوان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/themen/einreise.html
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 الصلة ذات واالجتماعات 318لــ ا للجمعية العامة الزمني الجدول

 4181مارس / آذار 41 – 42 سويسرا، جني ،
 

 4038 مارس/ آذار 43 األربعا ،
 85011-81011 

 
 * املالية ل شر ن الفرعية ال جنة
 الد ي الربملاين االحتاد مقر الرئيسية، االج ماعا  قاعة

 4038 مارس/ آذار 44 ،الخميس

 
81011–83011  
85011 – 81011 

 *ال جنة ال نفي ية
 الد ي الربملاين االحتاد مقر الرئيسية، االج ماعا  قاعة

 4038 مارس/ آذار 23 ،الجمعة

 *جمموعة الشراكة اجلندرية 81011 – 9011 
 الد ي الربملاين االحتاد مقر الرئيسية، االج ماعا  قاعة

 *ل ربملانيني اإلنسان حقوق جلنة 83011 – 9031 
 الد ي جني  لوزان، املبىن امل ح  مبرك  فارينيت ل مرارا ، مرك  قاعة

 ل مرارا 

 *ال جنة ال نفي ية 83011 – 81011 
 الد ي الربملاين االحتاد مقر الرئيسية، االج ماعا  قاعة

 *ال جنة ال نفي ية 86031 – 82031 
 الد ي الربملاين االحتاد مقر الرئيسية، االج ماعا  قاعة

 *جلنة حقوق اإلنسان ل ربملانيني 81011 – 82031 
، مرك  جني  الد ي  امل ح  مبرك  فارينيت ل مرارا لوزان، املبىن قاعة

 ل مرارا 
 ال سجي  ءبد 89011 – 82031 

 مرك  جني  الد ي ل مرارا  الب و،

A/138/C.1 
1الملحق   
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 *جمموعة العم  حو  سورية 81011 – 86031 
 الد ي الربملاين االحتاد مقر الرئيسية، االج ماعا  قاعة

 4038 مارس/ آذار 42، السبت

 *مك ب النساء الربملانيا  81011 – 9011 
، مرك  جني  الد ي  امل ح  مبرك  فارينيت ل مرارا املبىن  جني ، قاعة

 ل مرارا 

 الوفود  سكرتارية املس شارين اج ماع 88011 – 81011 
 الطاب  األرضي، مرك  جني  الد ي ل مرارا   ،2 قاعة رق     3 قاعة رق  

 *قربص حو  الوضز مسّ  ي جمموعة 88031 – 81011 
 ، مرك  جني  الد ي ل مرارا 8-الطاب  السف ي  ،85 قاعة رق 

 منتدى النسا  البرلمانيات 83011 – 81031 
 مرك  جني  الد ي ل مرارا  الطاب  األرضي، ،4قاعة رق  

 ملانيا النساء الرب اجملموعة الفرعية ملن دل  83011 – 88031 
مرك  جني  الد ي  املبىن امل ح  مبرك  فارينيت ل مرارا ،  جني ، قاعة

 ل مرارا 

 * ر ساء ال جان الدائمة اج ماع مز ر ساء اجملموعا  اجليوسياسية 83011 – 88031 
 ، مرك  جني  الد ي ل مرارا  8-الطاب  السف ي  ،81 قاعة رق 

 البرلمانيات النسا  منتدى 82031 – 82031 
 الطاب  األرضي، مرك  جني  الد ي ل مرارا  ،4قاعة رق  

 ( *فقط ليزيةبالنج) بالصحة املعين االس شاري الفري  82031 – 82031 
 مرك  جني  الد ي ل مرارا  ،8-الطاب  السف ي  ،85قاعة رق  

 *جلنة حقوق اإلنسان ل ربملانيني 81011 – 82031 
مرك  جني  الد ي  املبىن امل ح  مبرك  فارينيت ل مرارا ، ،لوزانقاعة 

 ل مرارا 

 *جلنة شر ن الشرق األ سط 81011 – 85011 
 مرك  جني  الد ي ل مرارا ، 8-الطاب  السف ي  ،81رق   قاعة
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 4038 مارس/ آذار 42, األحد
 (*التسيير لجنة) العامة للجمعية التوجيهية اللجنة 19011 – 11011 

 ل مرارا   الد ي جني  مرك  ال الث، الطاب  الشخصيا ، كبار صالة

 *جم س إدارة من دل الربملانيني الشباب لالحتاد الربملاين الد ي 19011 – 11011 
مرك  جني  الد ي  املبىن امل ح  مبرك  فارينيت ل مرارا ،  قاعة جني ،

 ل مرارا 

 المجلس الحاكم 88011 – 19011 
 الطاب  األ  ، مرك  جني  الد ي ل مرارا  ،8قاعة رق  

 *مك ب ال جنة اخلاصة بشر ن األم  امل حدة 88011 – 19011 
 مرك  جني  الد ي ل مرارا  ،8-الطاب  السف ي  ،81قاعة رق  

 
 اللجنة الدائمة للسلم واألمن الدوليين 84031 - 9031

 ال نميتتتتة ل حقيتتتت  كوستتتتي ة الستتتتالم احلفتتتتاظ ع تتتتى بشتتتتأن القتتتترار مشتتتتر ع مناقشتتتتة
  املس دامة
 الطاب  األرضي، مرك  جني  الد ي ل مرارا  ،4قاعة رق  

 
 والتجارة والتمويل المستدامة للتنمية الدائمة اللجنة 83011 - 9031

 اخلاص القطاع إشراك بشأن العامة اجل سة يف قرار مشر ع صياغة  بدء مناقشة
  امل جددة الطاقة خاصة يف جما    املس دامة، ال نمية أهداف تنفي  يف

 الطاب  األرضي، مرك  جني  الد ي ل مرارا  ،2  قاعة رق  3 قاعة رق 

 
  العامة املناقشة بدء :العامةالجمعية  83011 – 88011

 الطاب  األ  ، مرك  جني  الد ي ل مرارا  ،8قاعة رق  

 88031 – 83011 
 

 * اإلنسان  حقوق ل دميقراطية الدائمة ال جنة مك ب
 ، مرك  جني  الد ي ل مرارا 8-الطاب  السف ي  ،81قاعة رق  

 
  العامة املناقشة :الجمعية العامة 82011 – 82031

 الطاب  األ  ، مرك  جني  الد ي ل مرارا  ،8قاعة رق  

 
 اللجنة الدائمة للسلم واألمن الدوليين 82031 – 82031

 كوستتتي ة الستتتالم احلفتتتاظ ع تتتى املعنتتتون العامتتتة اجل ستتتة يف القتتترار مشتتتر ع صتتتياغة
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 املس دامة ال نمية ل حقي 
 الطاب  األرضي، مرك  جني  الد ي ل مرارا  ،4قاعة رق   

 
 *ل ربملانيني اإلنسان حقوق جلنة 81011 – 82031

 مرك  جني  الد ي ل مرارا  ، املبىن امل ح  مبرك  فارينيت ل مرارا ،لوزانقاعة  

 
 منتدى البرلمانيين الشباب لالتحاد البرلماني الدولي 81031 – 82031

 مرك  جني  الد ي ل مرارا  الطاب  األرضي، ،2  قاعة رق  3 قاعة رق 

 
 قرار حو  البند الطارئ: الجمعية العامة 81031 – 82011

 الطاب  األ  ، مرك  جني  الد ي ل مرارا  ،8قاعة رق  
 4038 مارس/ آذار 42, ثنينال

 9011 –88011 
 

 * العني   ال طرف اإلرهاب مبكافحة املعين املس ول الرفيز االس شاري الفري 
 مرك  جني  الد ي ل مرارا  املبىن امل ح  مبرك  فارينيت ل مرارا ،  قاعة جني ،

 
 

9011 – 83011 
9011 – 81031 

81031 – 83011 

 الجمعية العامة
   ،نقاش حو  البند الطارئ -
 مواص ة املناقشة العامة -

 الطاب  األ  ، مرك  جني  الد ي ل مرارا  ،8قاعة رق  

 
 اللجنة الدائمة للسلم واألمن الدوليين 84031 - 19031

 السالم احلفاظ ع ى بشأن العامة اجل سة القرار يف مشر ع صياغة من االن  اء
   املس دامة ال نمية ل حقي  كوسي ة

 الطاب  األرضي، مرك  جني  الد ي ل مرارا  ،4قاعة رق  

 
 

 

 النسان وحقوق لديمقراطيةالدائمة ل لجنةال 83011 - 19031
 تع ي حو   839اجلمعية العامة التت  يف سي   اع ماد  ال ي القرار مشر ع مناقشة
 من العاملي االتفاق اع ماد ضوء يف  إدار ا اهلجرة بشأن الد ي الربملاين ال عا ن
  قانونية منظمةآمنة،  هجرةأج  

 الطاب  األرضي، مرك  جني  الد ي ل مرارا  ،2   قاعة رق  3 قاعة رق 

 *ل ربملانيني اإلنسان حقوق جلنة 83011 – 19031 
 مرك  جني  الد ي ل مرارا  املبىن امل ح  مبرك  فارينيت ل مرارا ،  ،لوزانقاعة 
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 ة مغ قةساجل *
 

جمعية 
األمنا  
العامين 
 للبرلمانات
 الوطنية

 الوطنية مجعية األمناء العامني ل ربملانا اج ماع  84031 – 88011
 ال الث، مرك  جني  الد ي ل مرارا  الطاب  ،6 قاعة رق   5 قاعة رق 

 88031 – 83011 
 

 *اإلنساين الد ي القانون احرتام تع ي  جلنة
 مرك  جني  الد ي ل مرارا  املبىن امل ح  مبرك  فارينيت ل مرارا ،  قاعة جني ،

 82031 – 86031 
 

 *الد ليني  األمن  ل س  الدائمة ال جنةمك ب 
 ، مرك  جني  الد ي ل مرارا 8-الطاب  السف ي  ،81قاعة رق  

جمعية 
األمنا  
العامين 
 للبرلمانات
 الوطنية

 الوطنية مجعية األمناء العامني ل ربملانا اج ماع  82031 – 82031
 ال الث، مرك  جني  الد ي ل مرارا  الطاب  ،6 قاعة رق   5قاعة رق  

  والتجارة والتمويل المستدامة للتنمية الدائمة اللجنة 81031 – 82031 
 تنفي  يف اخلاص القطاع إشراك بشأن العامة اجل سة يف القرار مشر ع صياغة
  امل جددة الطاقة خاصة يف جما   املس دامة، ال نمية أهداف
 الطاب  األرضي، مرك  جني  الد ي ل مرارا  ،2  قاعة رق  3 قاعة رق 

 
82031 – 81031 

 
 مواص ة املناقشة العامة : الجمعية العامة

 الطاب  األ  ، مرك  جني  الد ي ل مرارا  ،8 رق  قاعة

 
82031 – 81031 

 
 * الطارئ البند بشأن احمل م ة الصياغة جلنة

 مرك  جني  الد ي ل مرارا  املبىن امل ح  مبرك  فارينيت ل مرارا ،  قاعة جني ،

 
82011 – 81031 

 
 *حلنة شر ن الشرق األ سط

 ، مرك  جني  الد ي ل مرارا 8-الطاب  السف ي  ،81قاعة رق  
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 4038 مارس/ آذار 42، الثالثا 

 

 *جمموعة الشراكة اجلندرية 81011 - 19011
 مرك  جني  الد ي ل مرارا  املبىن امل ح  مبرك  فارينيت ل مرارا ،  قاعة جني ،

 

 * ال جارة  ال موي  املس دامة ل  نمية الدائمة ال جنة مك ب 81031 - 19011
 ل مرارا  مرك  جني  الد ي املبىن امل ح  مبرك  فارينيت ل مرارا ،  ،لوزانقاعة 

 
  اللجنة الخاصة بشؤون األمم المتحدة 83011 - 19011

 لعام امل حدة لألم  املس ول الرفيز السياسي املن دل لد رة ال حضرا  حو  مناقشة
 املس دامة ال نمية بشأن 4181

 الطاب  األرضي، مرك  جني  الد ي ل مرارا  ،4قاعة رق  

 
 اللجنة الدائمة للسلم واألمن الدوليين 88031 - 9031

 املس دامة ال نمية ل حقي  كوسي ة السالم باحلفاظ ع ى امل ع   القرار مشر ع اع ماد
 مرك  جني  الد ي ل مرارا  الطاب  األرضي، ،2  قاعة رق  3قاعة رق  

 *ال جنة ال نفي ية 84031 –81011 
 مرك  جني  الد ي ل مرارا  املبىن امل ح  مبرك  فارينيت ل مرارا ،  قاعة جني ،

جمعية األمنا  
 العامين للبرلمانات

 الوطنية

 الوطنية مجعية األمناء العامني ل ربملانا اج ماع  84031 –81011
 ال الث، مرك  جني  الد ي ل مرارا  الطاب  ،6 قاعة رق   5قاعة رق  

 
88011 –83011 

 
 مواص ة املناقشة العامة : الجمعية العامة

 الطاب  األ  ، مرك  جني  الد ي ل مرارا  ،8قاعة رق  

 
  املك ب ان خابا 0 النسا  البرلمانيات منتدى 83011– 84011

 الطاب  األرضي، مرك  جني  الد ي ل مرارا  ،2  قاعة رق  3قاعة رق  

 *الربملانيا  النساء مك ب 85031– 82031 
 ، مرك  جني  الد ي ل مرارا 8-الطاب  السف ي  ،81قاعة  ق  

  والتجارة والتمويل المستدامة للتنمية الدائمة اللجنة 86011 –82031 
 ال نمية أهداف تنفي  يف اخلاص القطاع بإشراك امل ع   القرار مشر ع اع ماد

 امل جددة الطاقة  خاصة يف جما  املس دامة،
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 الطاب  األرضي، مرك  جني  الد ي ل مرارا  ،4قاعة رق  
جمعية األمنا  
 العامين للبرلمانات

 الوطنية

 الوطنية مجعية األمناء العامني ل ربملانا اج ماع  82031 –82031
 ال الث، مرك  جني  الد ي ل مرارا  الطاب  ،6  قاعة رق  5 قاعة رق 

 *ل ربملانيني اإلنسان حقوق جلنة 81011 –82031 
 مرك  جني  الد ي ل مرارا  املبىن امل ح  مبرك  فارينيت ل مرارا ،  قاعة لوزان،

 
 العامة الجمعية 81031– 82031

   ،الطارئ البند بشأن قرار اع ماد -
 العامة املناقشة اخ  ام -

 الطاب  األ  ، مرك  جني  الد ي ل مرارا  ،8قاعة رق  

 
 النسا  البرلمانيات منتدى 86011 - 85031

 الطاب  األرضي، مرك  جني  الد ي ل مرارا  ،2  قاعة رق  3قاعة رق  

 
 النسان وحقوق للديمقراطية الدائمة اللجنة 81031– 86031

 ع ى القائ  ال ميي  إهناء يف الربملانا  د ر بشأن مناقشة إجراء اقرتاح يف النظر
  م د جي  امل  يني، امل  يا  حقوق احرتام  ضمان اجلنسية،  اهلوية  اجلنسي ال وج 
 اجلنسني صفا   حام ي اجلنسية، اهلوية  مغايري اجلنسي، امليو 

 الطاب  األرضي، مرك  جني  الد ي ل مرارا  ،4قاعة رق  

 تنفي  بشأن األخرل  الربملانية اإلق يمية  املنظما  اجلمعيا  مز تفاع ية ج سة 81031– 86031 
 املس دامة ال نمية أهداف

 مرك  جني  الد ي ل مرارا  املبىن امل ح  مبرك  فارينيت ل مرارا ،  قاعة جني ،
 4038 مارس/ آذار 48 ،األربعا 
 *مك ب النساء الربملانيا  88011 – 9011 

 مرك  جني  الد ي ل مرارا  املبىن امل ح  مبرك  فارينيت ل مرارا ،  جني ،قاعة 

 المجلس الحاكم 83011 – 9031 
   ،ل ربملانيني اإلنسان حبقوق امل ع قة القرارا  -
 امل خصصة االج ماعا  تقارير -
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 ة مغ قةساجل *

 :دليل الرموز
   
 اجلمعية العامة

 أ  اجمل س احلاك 
 مناقشا  ال جان

 املناقشا  العامةأ  
األخرل العامة فعاليا  اجلمعية 

 مبا في ا اجل سا  املغ قة
 
 

 الطاب  األ  ، مرك  جني  الد ي ل مرارا  ،8قاعة رق  
جمعية 
األمنا  
 العامين

 للبرلمانات
 الوطنية

 الوطنية مجعية األمناء العامني ل ربملانا اج ماع  84031 –81011
 ال الث، مرك  جني  الد ي ل مرارا  الطاب  ،6 قاعة رق   5قاعة رق  

جمعية 
األمنا  
العامين 
 للبرلمانات
 الوطنية

 الوطنية مجعية األمناء العامني ل ربملانا اج ماع  82031 –82031
 ال الث، مرك  جني  الد ي ل مرارا   الطاب  ،6 قاعة رق   5قاعة رق  

 المجلس الحاكم– 82031 
 الطاب  األ  ، مرك  جني  الد ي ل مرارا  ،8قاعة رق  

  
 بعد ان  اء

 اجمل س احلاك  

 الجمعية العامة
 القرارا  إقرار -
 تقارير ال جان الدائمة -
   ملناقشا  العامة،ن ائج ا ثيقة  -
 اخ  ام اجل سة -

 الطاب  األ  ، مرك  جني  الد ي ل مرارا  ،8قاعة رق  
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 لالتحاد البرلماني الدولي 318الجمعية العامة الـــ 
 الصلة ذات واالجتماعات

 4038 مارس/ آذار 48-42جنيف، سويسرا، 

 ستمارة تسجيل أولية للمتحدثينا
  عامةال مناقشةال

 (األعمال جدول من 1 رقم البند)
 ..........................................................................................................................المنظمةالبرلمان أو 

 لقبيرجى  ضز دائرة حو   
  احد فقط 

س ئاملوظفة املرت /املوظ ه   االسم األول اسم العائلة
 الربملان( رئيس)

 ال/نع    السيدة/ السيد 1
 ال/نع    السيدة/ السيد *2
 فقطامل حدث ال اين ينطب  ع ى الربملانا  األعضاء أ  األعضاء املن سبني يف االحتاد الربملاين الد ي   *

 
 ....................:التوقيع   .......................  :التاريخ

 0من خال  4181مارس / آذار 16أقصا   موعد يف( جني  ب وقيت) مساءا  السادسة الساعة حب و   إعادت  النموذج ه ا م ء يرجى             
  60 41 919 22 41 +0 أ  الفاكس  postbox@ipu.org 0الربيد اإللكرت ين                                     

 

 A/138/C.1  
 2م ح  
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 األصواتتوزيع  يعرضجدول مؤقت 

 318 الــ في الجمعية العامة       
 (من القانون األساسي  2.15 فقاا ل مادة )

األصوات  األعضا 
 (أ)بموج  

 عدد السلان
 بالماليين

األصوات 
 (ب)بموج  

إجمالي عدد 
 األصوات

 82 2 42.8 81 أفغانس ان 8
 88 8 3.1 81 لبانياأ 4
 15 5 33.4 81 اجل ائر 3
 81 1 1.11 81 أند را 2
 14 4 25.7 81 نغوالأ 5
 86 6 28.1 81 األرجن ني 6
 11 8 3.2 81 أرمينيا 2
 82 2 48.1 81 سرتالياأ 1
 84 4 1.2 81 النمسا 9

 84 4 9.5 81 أذربيجان 81
 11 1 1.2 81 البحرين 88
 41 81 853.1 81 بنغالدش 84
 83 3 81.4 81 ر سيا البيضاء 83
 83 3 88.4 81 ب جيكا 82
 84 4 2.6 81 بنني 85
 81 1 1.2 81 بوتان 86
 84 4 6.2 81 (د لة م عددة القوميا )بوليفيا  82
 88 8 2.3 81 البوسنة  اهلرس  81

 

A/138/C.1 
 3 امل ح 
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األصوات  األعضا 
 (أ)بموج  

 عدد السلان
 بالماليين

األصوات 
 (ب)بموج  

إجمالي عدد 
 األصوات

 88 8 8.3 81 بوتسوانا 89
 44 84 412.2 81 الربازي  41
 84 4 1.5 81 ب غاريا 48
 13 3 81.2 81 بوركينا فاسو 44
 83 3 81.8 81 بر ندي 43
 83 3 14.6 81 كمبوديا 42
 83 3 12.9 81 الكامر ن 45
 85 5 31.1 81 كندا 46
 81 1 1.3 81 الرأس األخضر 42
 84 4 5.1 81 الوسطى فريقياإ مج ورية 41

 83 3 88.3 81 تشاد 49
 83 3 85.8 81 تشي ي 31
 43 83 8411.1 81 الصني 38
 82 2 49.5 81 كولومبيا 34
 81 1 1,2 81 ج ر القمر 33
 88 8 8.9 81 الكونغو 32
 88 8 3.3 81 كوس ا ريكا 35

 83 3 85.5 81 ساح  العاج 36
 88 8 2.1 81 كر اتيا 32
 83 3 81.4 81 كوبا 31
 81 1 1.2 81 قربص 39
 83 3 81.5 81 مج ورية ال شي  21
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األصوات  األعضا 
 (أ)بموج  

 عدد السلان
 بالماليين

األصوات 
 (ب)بموج  

إجمالي عدد 
 األصوات

 82 2 41.9 81 مج ورية كوريا الشعبية الدميقراطية 28

 82 2 56.1 81 مج ورية الكونغو الدميقراطية 24
 84 4 5.4 81 الدمنارك 23
 81 1 1.29 81 جيبويت 22
 84 4 9.1 81 الد مينكانمج ورية  25
 83 3 82.1 81 اإلكواد ر 26
 89 9 15.2 81 مصر 22
 84 4 5.3 81 الس فاد ر 21
 88 8 8.1 81 غينيا االس وائية 29
 88 8 8.5 81 س ونياإ 51
 89 9 12.9 81 ثيوبياإ 58
 81 1 1.81 81  اليا  ميكر ني يا امل حدة 54

 81 1 1.11 81 فيجي 53
 84 4 5.2 81 فن ندا 52
 81 1 65.1 81 فرنسا 55
 88 8 8.1 81 الغابون 56
 88 8 8.5 81 غامبيا 52
 88 8 2.2 81 جورجيا 51
 89 9 18.3 81 ملانياأ 59
 82 2 45.1 81 غانا 61
 83 3 81.4 81 اليونان 68
 84 4 1.4 81 غواتيماال 64
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األصوات  األعضا 
 (أ)بموج  

 السلانعدد 
 بالماليين

األصوات 
 (ب)بموج  

إجمالي عدد 
 األصوات

 83 3 81.6 81 غينيا 63
 88 8 8.5 81 غينيا بيسا  62

 81 1 1.26 81 غيانا 65
 83 3 81.4 81 يتيهاي 66
 84 4 1.8 81 هند راس 62
 83 3 81.2 81 هنغاريا 61
 81 1 1.38 81 يس نداآ 69
 43 83 1,000.3 81 اهلند 21
 44 84 416.1 81 ند نيسياإ 28
 81 1 61.5 81 (اجلم ورية اإلسالمية)إيران  24

 82 2 46.2 81 العراق 23
 88 8 2.5 81 يرلنداإ 22
 84 4 6.2 81 إسرائي  25
 82 2 52.1 81 إيطاليا 26
 41 81 843.6 81 اليابان 22
 84 4 5.5 81 األردن 21
 83 3 82.1 81 كازاخس ان 29
 85 5 31.6 81 كينيا 11
 88 8 4.4 81 الكويت 18
 84 4 5.5 81 قرغي س ان 14
 84 4 5.6 81 مج ورية ال  الشعبية الدميقراطية 13

 88 8 4.2 81 التفيا 12
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األصوات  األعضا 
 (أ)بموج  

 عدد السلان
 بالماليين

األصوات 
 (ب)بموج  

إجمالي عدد 
 األصوات

 88 8 4.2 81 لبنان 15
 88 8 4.8 81 ليسوتو 16
 88 8 3.9 81 ليبيا 12
 81 1 1.13 81 ليخ نش اين 11
 88 8 3.9 81 لي وانيا 19
 81 1 1.2 81 لوكسمبورغ 91
 82 2 41.6 81 مدغشقر 98
 83 3 83.9 81 ماال ي 94
 82 2 44.2 81 مالي يا 93
 81 1 1.35 81 لدي ام 92
 83 3 86.2 81 ماي 95
 81 1 1.3 81 مالطا 96
 10 0 0.05  10 * مارشا  ج ر 97
 88 8 3.8 81 موري انيا 91
 88 8 8.14 81 موريشيوس 99

 41 81 812.1 81 املكسي  811
 81 1 1.13 81 موناكو 818
 88 8 4.9 81 منغوليا 814
 81 1 1.64 81 اجلب  األسود 813
 85 5 38.5 81 املغرب 812
 83 3 84.8 81 موزامبي  815
 81 1 61.3 81 منارايم 816
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األصوات  األعضا 
 (أ)بموج  

 عدد السلان
 بالماليين

األصوات 
 (ب)بموج  

إجمالي عدد 
 األصوات

 88 8 8.5 81 ناميبيا 107
 82 2 46.2 81 نيبا  108
 83 3 85.3 81 هولندا 109
 88 8 2.2 81 نيوزي ندا 110
 84 4 5.8 81 نيكاراغوا 888
 83 3 86.5 81 النيجر 884
 41 81 821.2 81 نيجريا 883
 84 4 5.1 81 النر ج 882
 88 8 4.5 81 ع مان 885
 48 88 861.9 81 باكس ان 886
 81 1 1.14 81 باال  882
 88 8 3.9 81 ف سطني 881
 88 8 8.2 81 بنما 889
 88 8 3.1 81 بابوا غينيا اجلديدة 841
 84 4 5.2 81 باراغواي 848
 82 2 43.1 81 بر  122
 81 1 64.8 81 الف يبني 843
 85 5 31.5 81 بولندا 842
 83 3 81.3 81 الربتغا  845
 81 1 1.11 81 قطر 846
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األصوات  األعضا 
 (أ)بموج  

 عدد السلان
 بالماليين

األصوات 
 (ب)بموج  

إجمالي عدد 
 األصوات

 82 2 51.1 81 مج ورية كوريا 842
 88 8 2.3 81 مج ورية مولدافيا 841
 82 2 43.1 81 ر مانيا 129
 41 81 821.1 81 ر سيا االحتادية 831
 84 4 6.4 81 ر اندا 838
 10 0 0.18  10 *سانت لويسا 132
 81 1 1.82 81 ساموا 833
 81 1 1.14 81 سان مارينو 832
 81 1 1.86 81 سان تومي  برينسييب 835
 82 2 42.8 81 املم كة العربية السعودية 836
 84 4 2.1 81 السينغا  832
 84 4 9.2 81 صربيا 831
 81 1 1.11 81 سيشي  839
 88 8 2.9 81 سراليون 821
 84 4 5.11 81 سنغافورة 828
 84 4 5.4 81 س وفاكيا 824
 88 8 8.9 81 س وفينيا 823
 83 3 81.2 81 الصوما  822
 82 2 58.2 81 ريقياإفجنوب  825
 85 5 39.2 81 سبانياإ 826
 83 3 81.1 81 جنوب السودان 822
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األصوات  األعضا 
 (أ)بموج  

 عدد السلان
 بالماليين

األصوات 
 (ب)بموج  

إجمالي عدد 
 األصوات

 83 3 82.1 81 سريالنكا 821
 85 5 33.2 81 السودان 829
 81 1 1.2 81 سورينام 150
 11 1 1.1 10 سوازيالند 858
 83 3 81.1 81 السويد 854
 84 4 6.2 81 سويسرا 853
 83 3 84.5 81 اجلم ورية العربية السورية 852
 84 4 5.8 81 طاجيكس ان 855
 81 1 61.8 81 تايالند 856
 88 8 4.3 81 مج ورية مقد نيا اليوغوسالفية السابقة 852
 81 1 1.94 81 ليشيت -تيمور 851
 84 4 5.2 81 توغو 859
 81 1 1.81 81 تونغا 861
 88 8 8.44 81 ترينيداد  توباغو 161
 83 3 81.4 81 تونس 864
 81 1 26.6 81 تركيا 863
 12 2 6.2  10 تركمانس ان 862
 10 0 0.01 10.0 توفالو 865
 15 5 34.6 81 أ غندا 866
 82 2 51.8 81 أ كرانيا 862
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 عدد السلان (أ)األصوات بموج   األعضا 
 بالماليين

األصوات 
 (ب)بموج  

إجمالي عدد 
 األصوات

 األعضا 

 88 8 4.5 81 مارا  العربية امل حدةاإل 861
 81 1 61.4 81 املم كة امل حدة 869
 85 5 32.2 81 مج ورية تن انيا امل حدة 821
 88 8 3.4 81  رغوايأ 828
 15 5 32.0  10 أ زبكس ان 824
 85 5 31.1 81 (اجلم ورية البوليفارية)فن  يال  823
 10 0 0.27  10 * فانواتو 822
 89 9 91.3 81 في نام 825
 83 3 81.5 81 اليمن 826
 83 3 81.9 81 زامبيا 822
 83 3 81.2 81 زميبابوي 821
 
 .4181 يناير/ كانون ال اين 8 من اع باراا  العضوية يسري مفعو * 
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 لالتحاد البرلماني الدولي 318الجمعية العامة الـــ 
 واالجتماعات ذات الصلة

 سويسرا جنيف،       
 4038 مارس/  آذار 42-48          

 
 الدولي البرلماني لالتحاد الللتروني التسجيل عن تفسيرية مذكرة

 
 لالحتتاد، اإللكترت ين املوقتز ختال  متن التد ي الربملاين لالحتاد العامة لألمانة اإللكرت ين ال سجي  نظام إىل الوصو  ميكن

كتتتانون  8 متتتن اع بتتتاراا  النظتتتام  ستتتيف  . ال ستتتجي  زر ع تتتى النقتتتر مبجتتترد  ذلتتت  ،831العامتتتة التتتتتت  اجلمعيتتتة صتتتفحة يف
 ال ستجي  دائترة لتدل املنتد بون يستج  أن ينبغتي ذلت   بعتد ،4181متارس /آذار 41 لغاية ، 4181ديسمرب /األ  

 .0registration@ipu.org الد ي الربملاين االحتاد يف
 

 عترب ال ستجي  لنظتام الوحيتد املست خدم كونستي   ،كافتة منستقاا  احتداا ل وفتد ناملشتاركو  يعتني أن املس حسن من : :هام
 .املر ر ك مة هو ال ي سيخ ار   اإلنرتنت

 

 0عم ية ال سجي  كما ي يت     
قمتتتتت كنتتتتت قتتتتد إذا  . قتتتت  بال ستتتتجي  ل حصتتتتو  ع تتتتى حستتتتاب  أدختتتت  ال فاصتتتتي  املط وبتتتتة يف هتتتت   الصتتتتفحة .8

 ميكتتتن  ،مع ومتتتا  ال عريتتت  اخلاصتتتة بتتت  ال تتتت ا  صتتتاحلةفتتتإن ، عامتتتة اتتتت متتترخراا بال ستتتجي  بنجتتتاح جلمعيتتتة 
  .اس خدام ا

 .املر ر  ك مة املس خدم اس  باس خدام الدخو  ب سجي  ق  بنجاح، حساب إنشاء مبجرد .4
 

 . 831التت العامة  اجلمعية يف ل  سجي " احلدث هل ا تسجي " ع ى انقر .3
 

 ختطتط كنتت مست  إذاا درجت ت أن تتنس ال ل وفتد، منستقاا  بصتف  .  فتدك ل ستجي " ال ستجي  بتدء" ع تى انقر .2
 .احلدث حلضور

 

 
 

A/138/C.1 
 4امل ح  

mailto:registration@ipu.org
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 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 
 

 

 0 يرجى ال أكد من أن .5
   مدرجة  ولجانه التحاد البرلماني الدوليالحاكمة لهيئات اليف ك  ا املع وما  امل ع قة بالعضوية

 ;"ضمن االحتاد الربملاين الد ي املسمى الوظيفيأ   ال قب0 "حتت عنوان
  0حتت عنوان ببرلمانك الوطنيال فاصي  امل ع قة ترد 

 ."املنظمة /يف الربملان املسمى الوظيفي /ال قب" 
 باألحرف الكبرة لت ال ت. 
  (.عندما يكون هناك أك ر من  احدة)  جلان لضافة"+" اضغط ع ى عالمة 
 

0 إطار األسئ ة امل كررة ع ى الرابط ال اي ضمنامل يد من املع وما  م وفرة  .6
http://w3.ipu.org/registration/index.php/FAQs/en  

 
االحتاد مز   واص ،  بعد ذل  ع ي  ال4181مارس /آذار 41 كن  إجراء تغيرا  ع ى بيانات  حىتمي .2

  0registration@ipu.org اإللكرت ين الربيد عربالربملاين الد ي مباشرة 
 

فور ال حق  من . النظام ط ب  ل  سجي  مسر لو ،خالهلا يف ،سيدرس حيث ،مرحلة تحق عم ية ال سجي   تشم 
 إجراء أي الختاذ لدينا املشرفني أحد ب  سي ص ،  إال. ربيد إلكرت ينتأكيد عرب ال، سي   إرسا  تسجي  صحة 
 .امل ابعة ي ط ب

 

 سادر سالي آنإذا كانت لدي  أية أسئ ة حو  عم ية ال سجي ، يرجى إرساهلا إىل موظفة خدما  املرارا  السيدة 
 0مز نسد إىل عنا ين الربيد اإللكرت ين العامة لالحتاد الربملاين الد ي ، sas@ipu.org 0لكرت ينع ى الربيد اإل

 postbox@ipu.org 0باإلضافة إىل  registration@ipu.org. 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:registration@ipu.org
mailto:sas@ipu.org
mailto:postbox@ipu.org
mailto:registration@ipu.org
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 لالتحاد البرلماني الدولي 318الجمعية العامة الـــ 
 واالجتماعات ذات الصلة

 سويسرا جنيف،       
 4038 مارس/  آذار 42-48          

 

 
 318الــ جدول أعمال الجمعية العامة 

 

 
 .831العامة التتت  اجلمعية رئيس  نواب رئيس ان خاب .8

 

 .العامة اجلمعية أعما  جد   يف طارئ بند إدراج ط با  يف النظر .4
 

 .املناقشة العامة .3
 

2. 
 

 .املس دامة ال نمية ل حقي  كوسي ة السالم احلفاظ ع ى
 (ال جنة الدائمة ل س    األمن الد ليني)
 

 .امل جددة الطاقة يف جما  خاصة املس دامة، ال نمية أهداف تنفي  يف اخلاص القطاع إشراك .5
 ( ال موي   ال جارة املس دامة الدائمة ل  نمية  جنةال)
 

 .الدائمة ال جان تقارير .6
 

 ال مويت   املست دامة   نميتةالدائمتة ل  جنتةال  ، ال جنتة الدائمتة ل ست    األمتن التد ليني بنتود ع ى املوافقة .2
 .املقررين  تعيني الد ي الربملاين لالحتاد 821 العامة التتت اجلمعية يف  ال جارة

 

 . قواعد  الد ي الربملاين لالحتاد األساسي النظام ع ى تعديال  .1
 
 
 

 A/138/A.1 اجلمعية العامة
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 لالتحاد البرلماني الدولي 318الجمعية العامة الـــ 
 واالجتماعات ذات الصلة

 سويسرا جنيف،       
 4038 مارس/  آذار 42-48          

 
 

 تحاد البرلماني الدوليلالللمجلس الحاكم  404للدورة  األوليجدول األعمال 
 

 4038 مارس/  آذار 48 و 42 جنيف،
 

 أك تتتتوبر/  األ   تشتتترين) 426 د ر تتتا يف ال نفي يتتتتة ال جنتتتة أعدتتتت  التتتت ي ل تتتد رة، األ ي األعمتتتا  جتتتتد   ي تتتي  فيمتتتا
41820) 

 األعمال جدول إقرار  .3
 

 الحاكم للمجلس 403 للدورة الموجزة المحاضر على الموافقة  .4
 

 318العامة الــ  الجمعية رئيس انتخاببشأن  مقترحات  .1
 

 معينة برلمانات ووضع الدولي البرلماني االتحاد بعضوية المتعلقة المسائل  .2
 

 املراقب  مرك  الد ي الربملاين االحتاد إىل نضمامإعادة اال   االنضمام ط با ( أ)  
 معينة برملانا   ضز( ب)  

 

 الرئيس تقرير   .2
 احلاك  مج س ل 418 الد رة من  اأنشط   بشأن( أ)  
 ال نفي ية ال جنة أنشطة بشأن( ب)  
 4032 عامل الدولي البرلماني االتحاد أنشطة عن العام لألمين السنوي التقرير  .2

 

 الدولي البرلماني لالتحاد المتخصصة األخيرة االجتماعات عن تقارير  .2
 

CL/202/A.1 
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 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 
 

 4043-4032 للفترة الدولي البرلماني االتحاد استراتيجية تنفيذ  .8
 

 المتحدة األمم منظومة مع التعاون  .9
 

 4032 لعام المالية النتائج  .30
 

 األخرى والهيئات اللجان أنشطة  .33
 الربملانيا  النساء من دل( أ)  
 ل ربملانيني اإلنسان حقوق جلنة( ب)  
 نة شر ن الشرق األ سطجل( ج)  
 قربص يف الوضزجمموعة مس  ي ( د)  
 اإلنساين الد ي القانون احرتام تع ي  جلنة( ه)  
 جمموعة الشراكة اجلندرية(  )  
 بالصحة املعين االس شاري الفري ( ز)  
 الد ي الربملاين االحتاد يف الشباب الربملانيني من دل( ح)  

 

 (4038 أكتوبر/  األول تشرين) الدولي البرلماني لالتحاد 319العامة الـــ  الجمعية  .34
 

 المقبلة الدولية البرلمانية االجتماعات  .31
 العادية االج ماعا ( أ)  
 املناسبا  من  غرها امل خصصة االج ماعا ( ب)  

 

 وقواعده الدولي البرلماني لالتحاد األساسي النظام على تعديالت  .32
 

 التنفيذية اللجنة انتخابات  .32
 (احلاك   ساجمل قواعد من 39   31   32  القواعد األساسي النظام من  (k)21 املادة انظر)  

 متفرقات  .32
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 لالتحاد البرلماني الدولي 318الجمعية العامة الـــ 
 واالجتماعات ذات الصلة

 سويسرا جنيف،
 4038 مارس/  آذار 42-48

 
 

 عمال األجدول 
 
 
 

 .إقرار جدول األعمال .3
 

 312 العامة الـــ الجمعية ُعقدت ضمن إطار التي اللجنة لدورة الموجز المحضر على الموافقة .4
 .(4032 أكتوبر/  األول تشرين) بطرسبرغ سانت في الدولي البرلماني لالتحاد

 

  :المستدامة التنمية لتحقي  كوسيلة السالم الحفاظ على .1
 .ر ن املشاركونقر امل أعدها اليت ال فسرية  امل كرة القرار مشر ع عرض (أ) 
 .املناقشة (ب) 
 . إقرار  العامة اجل سة يف القرار مشر ع صياغة اخ  ام (ج) 
  .831التت  العامة ل جمعية مقرر تعيني (د) 

 

  :المقبلة العامة للجمعيات التحضيرية األعمال .2
 .ال جنةسي   النظر في  من قب    يمقرتحا  حو  بند القرار القادم ال (أ) 
 .مشاركني قررينم الخ يار مقرتحا  (ب) 
 .ال جنة أعما  جلد   أخرل بنود بشأن مقرتحا  (ج) 

 

  :الدائمة اللجنة ملت  انتخابات .2
 .اجليوسياستتتتتتتتية اجملموعتتتتتتتتا  متتتتتتتتن التتتتتتتتواردة بنتتتتتتتتاءا ع تتتتتتتتى املقرتحتتتتتتتتا  املك تتتتتتتتب يف الشتتتتتتتتواغر ال جنتتتتتتتتة ستتتتتتتت مأل

 

 .ما يستجد من أعمال .2
 

 C-I/138/A.1 ل س    األمن الد ليني ال جنة الدائمة
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 لالتحاد البرلماني الدولي 318الجمعية العامة الـــ 
 واالجتماعات ذات الصلة

 سويسرا جنيف،
 4038 مارس/  آذار 42-48

 
 
 

 عمال األجدول 
 

 

 .إقرار جدول األعمال .3
 

ــة لــدورة المــوجز المحضــر علــى الموافقــة .4 ــة ُعقــدت ضــمن إطــار التــي اللجن ـــ الجمعي  312 العامــة الــ
 .(4032 أكتوبر/  األول تشرين) بطرسبرغ سانت في الدولي البرلماني لالتحاد

 

 :المتجددة الطاقةفي مجال  خاصة المستدامة، التنمية أهداف تنفيذ في الخاص القطاع إشراك .1
 . ن املشاركوناملقرر  أعدها اليت ال فسرية  امل كرة القرار مشر ع عرض (أ) 
 .املناقشة (ب) 
 .إقرار    العامة اجل سة يف القرار مشر ع صياغةاخ  ام  (ج) 
 .831الت  العامة ل جمعية مقرر تعيني (د) 

 

  :المقبلةالعامة  للجمعيات التحضيرية األعمال .2
  .ال جنةسي   النظر في  من قب    يمقرتحا  حو  بند القرار القادم ال (أ) 
 .مشاركني قررينم الخ يار مقرتحا  (ب) 
 .ال جنة أعما  جلد   أخرل بنود بشأن مقرتحا  (ج) 

 

  :الدائمة اللجنة ملت  انتخابات .2
 .اجليوسياستتتتتتتية اجملموعتتتتتتتا  متتتتتتتن التتتتتتتواردة بنتتتتتتتاءا ع تتتتتتتى املقرتحتتتتتتتا  املك تتتتتتتب يف الشتتتتتتتواغر ال جنتتتتتتتة ستتتتتتت مأل

 

 .ما يستجد من أعمال .2
 

ال جنة الدائمة ل  نمية املس دامة 
  ال موي   ال جارة

 

C- II/138/A.1 
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 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 
 

 لالتحاد البرلماني الدولي 318الجمعية العامة الـــ 
 ذات الصلةواالجتماعات 
 سويسرا جنيف،

 4038 مارس/  آذار 42-48
 

 
 

 
 عمال األجدول 

 

 .إقرار جدول األعمال .3
 

 لالتحـاد 312 العامـة الــــ الجمعيـة ضـمن إطـار قـدتعُ  التـي اللجنـة لـدورة المـوجز المحضر على الموافقة .4
 .(4032 أكتوبر/  األول تشرين) بطرسبرغ سانت في الدولي البرلماني

 

 ضـو  في الهجرةشؤون  وحوكمة الهجرة حول الدولي البرلماني التعاون تعزيز: الدائمة جنةللالقادم  قرارال .1
 .ةوقانوني آمنة ومنظمة هجرة أجل من العالمي االتفاق اعتماد

 

 0املشاركني املقررين تأكيد (أ) 
 املغتتترب، متتتن املشتتتاركني املقتتتررين أحتتتد يكتتتون أن التتتد ي الربملتتتاين لالحتتتتاد 832 عامتتتة التتتتتتال اجلمعيتتتة قتتترر 

 .الد ي الربملاين لالحتاد 831الت  العامة اجلمعية يف امس  تأكيد ي عني ال ي  
 فيتت  ل نظتتربرتشتتي  مقتترر مشتتارك ثتتان   التتد ي الربملتتاين االحتتتاد رئتتيس ستتيقوم الدائمتتة، ال جنتتة لقواعتتد   فقتتاا 
 .ال جنة

 

 0القادم القرار بشأن حتضرية مناقشة (ب) 
 إدراج تا ي عتني التيت القضتايا بشتأن آرائ ت  عتن لإلعتراب األعضتاء جلميز الفرصة ال حضرية املناقشة ت ي 
/ نيستتتان 41 لغايتتة القتتترار إىل خطيتتة خال امتتتد تقتتدمي لألعضتتتاء ميكتتن ذلتتت ، إىل  باإلضتتافة. القتترار يف

 .4181 أبري 
 

ال جنة الدائمة ل دميقراطية 
  حقوق اإلنسان

C- III/138/A.1 
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 العامتتتتتة معيتتتتتةاجل يفستتتتتيجري حب تتتتت   التتتتت ي ،القتتتتترار صتتتتتياغة يف املقتتتتتررين األعضتتتتتاء مستتتتتامها   س ستتتتتاعد
 .4181 أك وبر/  األ   تشرين يف الد ي الربملاين الحتادل 839الت  
 

دور البرلمانــات فــي إنهــا  التمييــز القــائم علــى التوجــه الجنســي،  بشــأن مناقشــة إجــرا  اقتــرا  فــي النظــر .2
ــــة  ــــة الجنســــية، ومغــــاييري الهوي واحتــــرام حقــــوق المثليــــين، ومزدوجــــي الميــــول الجنســــي، ومغــــايري الهوي

   .الجندرية
 

 مواصتتت ة إىل متتتدعوة ال جنتتتة فتتتإن التتتد ي، الربملتتتاين لالحتتتتاد 832 عامتتتة التتتتتتال اجلمعيتتتة اختتتت  ا التتتيت ل قتتترارا    فقتتتاا 
 .املسألة ه   يف النظر

  :الدائمة اللجنة ملت  انتخابات .2
 ال جنتتة  ستت ن خب .اجليوسياستية اجملموعتتا  متن التتواردة بنتاءا ع تتى املقرتحتا  املك تتب يف الشتواغر ال جنتتة ست مأل
 .املك ب أعضاء بني من ل رئيس  نائباا  جديداا  رئيساا  أيضاا 

 
 

 .ما يستجد من أعمال .2
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 لالتحاد البرلماني الدولي 318الجمعية العامة الـــ 
 واالجتماعات ذات الصلة

 سويسرا جنيف،
 4038 مارس/  آذار 42-48

 
 

 عمال األجدول 
 
 

 .إقرار جدول األعمال .3
 

ــة لــدورة المــوجز المحضــر علــى الموافقــة .4 ـــ ضــمن إطــار الجمعيــة قــدتعُ  التــي اللجن  لالتحــاد 312 العامــة الــ
 .(4032 أكتوبر/  األول تشرين) بطرسبرغ سانت في الدولي البرلماني

 

 الرفيع السياسي لمنتدىل 4038عام  لدورة التحضير إطار في المستدامة التنمية ألهداف البرلمانية المتابعة .1
 .المستدامة التنميةب المعني المتحدة لألمم المستوى

  
تت ،عقتتب عتترض ال جتتان     ال نميتتة ألهتتداف دعمتتاا  املمارستتا   أفضتت  املستت فادة التتدر س تبتتاد  إىل املشتتاركون دعىي  س 

 ال نميتتتتة أهتتتتداف إدمتتتتاج يف الربملانتتتتا  جنتتتتاح متتتتدل متتتتا. الوصتتتتو  إلي تتتتا مت التتتتيت الن تتتتائج ع تتتتى الرتكيتتتت  متتتتز املستتتت دامة،
 املس دامة؟ ال نمية أهداف تنفي  عن احلكوما  مساءلة يف فعالي  ا مدلما    عم  ا، يف املس دامة

 

 0إبرازها ميكن اليت املمارسا  أفض  تشم  أن  ميكن
  ؛املس دامة ال نمية ألهداف الوطنية اخلطة تنفي  ع ى لإلشراف آليا  -
 ؛املس ول الرفيز السياسي املن دل إىل مقدّ    س   اليت 21 تتتتال الطوعية الوطنية االس عراضا  يف برملانية مسامهة -
 ؛احلكومية اإلجراءا  ن ائج بشأن املواطنني تعقيبا  مجز سب  -
 .املس دامة ال نمية أهداف تنفي  لدع وازنة بامل امل ع قةت      ال شريعية اإلصالحا  -

 

 نحــــو التحــــول: 4038 لعــــام المســــتوى الرفيــــع السياســــي للمنتــــدى الــــرئيس الموضــــوع حــــول نقــــا  حلقــــة .2
 .التليّف على وقادرة مستدامة مجتمعات

ال جنة الدائمة لشر ن 
 األم  امل حدة

C- IV/138/A.1 
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 اجلوانتتتب اا متتتن بعضتتت اإليكولوجيتتتة، البصتتتمة م تتت  االستتت دامة، حنتتتو احملتتترز ال قتتتدم قيتتتاس طتتترقستتت  نا   ح قتتتة النقتتتاش 
 املن تتدل د رة يف االستت عراض قيتتد املستت دامة ال نميتتة أهتتداف جمموعتتة يف تتتنعكس التتيت ت تت  م تت  لالستت دامة، الرئيستتية
 0ي ي ما تشم  اليت،   املس ول الرفيز السياسي

   ؛(6 رق  اهلدف)فر امليا   الصرف الصحي ل جميز  إدار ا بصورة مس دامة ضمان تو 
  اهلدف) ب ك فة ميسورة املوثوقة  املس دامة   ضمان حصو  اجلميز ع ى خدما  الطاقة احلدي ة 

 ؛(2 رق 
  اهلدف)  مس دامة، قادرة ع ى الصمود آمنة ،جع  املدن  املس وطنا  البشرية شام ة ل جميز 

 ؛(88 رق 
 ؛(84 رق  اهلدف) ضمان  جود أمناط اس  الك  إن اج مس دامة 
  محاية النظ  اإليكولوجية الربية  ترميم ا  تع ي  اس خدام ا ع ى حنو مس دام، إدارة الغابا  ع ى

 عكس مسار ،   ق  فقدان ال نوع  تردي الرتبة  احلد منال صحر،  مكافحةام، حنو مس د
 .(85رق   اهلدف) البيولوجي

 .ما يستجد من أعمال .2
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 لالتحاد البرلماني الدولي 318الجمعية العامة الـــ 
 واالجتماعات ذات الصلة

 سويسرا جنيف،
 4038 مارس/  آذار 42-48

 
 

 البرلمانيات النسا  منتدى
 والعشرون السابعة الدورة

 

 4038 مارس/  آذار 42 و 42 جنيف،
 

 
 

 

I. االجتماعات وترتي  المداخالت جدول: 
 الستتبت يتتوم سويستترايف  ل متترارا  التتد ي جنيتت  مركتت  يف الربملانيتتا النستتاء  ملن تتدل  العشتتر ن الستتابعة التتد رة عقدستت   
بعتتد  4031 الستتاعة  متتن بعتتد الظ تتر، 8011 الستتاعة حتتىت صتتباحاا  81031 الستتاعة متتن ،4181 متارس/  آذار 42

تت. بعتتد الظ تتر 5031 الستتاعةالظ تتر حتتىت   متتن ،4182 متتارس/  آذار 42 ال الثتتاء يتتوم خاصتتة ج ستتة املن تتدل يعقد س 
بعتد  2011 الستاعة بعد الظ ر حتىت  3031 الساعة  من بعد الظ ر، 4031 الساعةبعد الظ ر حىت  4011 الساعة
 .الظ ر

 

 رمسيتة قائمتة هنتاك تكتون  لتن ،دقتائ  ثتالث ال حدث مدة ت جا ز ال قد  فّعا ، ت قائي نقاش إثارة إىل اجل سة   دف
 ع تتتتى املوجتتتتودة االستتتت مارة تعبئتتتتة ختتتتال  متتتتن الك متتتتة ط تتتتب متتتتن املشتتتتاركون ستتتتي مكن العامتتتتة، اجل ستتتتة يف. ل م حتتتدثني

 .املكاتب
 

II. تفصيلي المعدلال األعمال جدول: 
  ال انية األ ىل 0اجل س ان

 الساعة  من. بعد الظ ر 8011 صباحاا حىت الساعة 81031 الساعة من ،4181 مارس/  آذار 42 السبت،
 .بعد الظ ر 5031 بعد الظ ر حىت الساعة 4031

 .ل مرارا  الد ي جني  مرك  الطاب  األرضي، ،4 رق  قاعة
 

 من دل النساء الربملانيا 
 جدول األعمال

FEM/27/A.1 
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 .إقرار جدول األعمال .3
 

 :النهوض بالمساواة الجندرية إلى الرامية األنشطة .4
 

 النساء الربملانيا  مك ب تقرير (أ) 
 األ   تشترين 81 يف بطرستربغ تستان يفالتيت ع قتد   د رتت  يف املك ب مدا ال  ع ى املشاركون سيط ز

 .4181 مارس/  آذار 42 جني   يف ،4182 أك وبر/ 
 اجلندرية  الشراكة جمموعة تقرير (ب) 

 اجلندريتتة املستتا اة ضتتمان ع تتى اجملموعتتة عمتت ت  . اجملموعتتة  توصتتيا  عمتت  ع تتى املشتتاركني إطتتالع ستتي  
  تأل  ت. تنفيت ها ع تى  تشترف اجملتا  ه ا يف إصالحا بإجراء  تبدأ  هي. الد ي الربملاين االحتاد داخ 

 .ال نفي ية ال جنة أعضاء من  امرأتني رج ني من اجملموعة
 اجلندرية املسا اة ل ع ي  األخرة الد ي الربملاين االحتاد أنشطة عن ع وما اإلحاطة بأحدث امل (ج) 

 .اجلندرية املسا اة ل ع ي  األخرة الد ي الربملاين االحتاد أنشطة ع ى املشاركون سيط ز
 

 .صباحاا  88085 الساعة عند املناقشة  س خ   
 

 :جندري منظور من 318العامة الــ  الجمعية أعمال في المساهمة .1
 

 ناقشي   س ت. 831العامتة التتت  اجلمعيتة أعمتا  جتد   يف املتدرجني القترارين مشتر عي مناقشة إىل املشاركون دعىي  س  
. الربملانيتا النستاء  من دل سيقدم ا اليت ال عديال  بشأن توصيا   س صدر ،درياجلن املنظور من موضوع ك 
 0ال اي النحو ع ى  احداا  موضوعاا  من ما ك  تغطي ،جمموع ني يف سي   العم  الغرض  هل ا

 

 0األعما  جد   من 2 البنداأل ىل  اجملموعة اقشن   ت  س  
 .(ال جنة الدائمة ل س    األمن الد ليني" )املس دامة ال نمية ل حقي  كوسي ة السالم احلفاظ ع ى"

 

 0األعما  جد   من 5 البندال انية  اجملموعة اقشن   ت  س  
ال جنتتة " )امل جتتددة الطاقتتة جمتتا  يف خاصتتة املستت دامة، ال نميتتة أهتتداف تنفيتت  يف اخلتتاص القطتتاع إشتتراك"

 .(الدائمة ل  نمية املس دامة  ال موي   ال جارة
 

  مقتترراا  رئيستتاا  املن تتدل ستتيعنّي . ل مناقشتتة جمموعتتا  إىل املن تتدل سينقستت  القتترارين، ملشتتر عي متتوج  عتترض  بعتتد
 يف الربملانيتتا  النستتاء من تتدل إىل اجملموعتتا  توصتتيا  املقتترر ن  ستتيقدم. مك بتت  توصتتية ع تتى بنتتاءا ، جمموعتتة لكتت 
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 .الظ ر بعداليت س   عقد   سةاجل
 .بعد الظ ر 8011 صباحاا حىت الساعة 88031 الساعة من جمموعة ك   س ج مز

 .بعد الظ ر 4031 الساعة عند أعمال  املن دل  سيس أن 
 

 وكيفيـــة الجذريــة األســباب ناقصــاا  السياســة تمثـــيالا  فــي المــرأة يـــزال تمثيــل ال لمــاذا" :بشــأن نقــا  حلقــة .2
 ".معالجتها

 

تت  حتتو  التتد ي الربملتتاين لالحتتتاد حت يتت  آختتر إىل استت ناداا  ل متترأة، السياستتية ل مشتتاركة الراهنتتة احلالتتة املن تتدل ناقشي  س 
 اجل ريتة األستباب شتاف كا  إىل أيضتاا  س  دف املناقشة فإن اإلحصاءا ،  راء ما إىل  بالنظر. الربملانا  يف املرأة

تتتتت.  متتتتترأةل النتتتتتاقص   م يتتتتت ل  هلتتتتت   ل  صتتتتتدي املب كتتتتترة  الطتتتتترق املمارستتتتتا  أفضتتتتت  تبتتتتتاد  إىل املشتتتتتاركون دعىي   س 
أنصتتار املستتا اة  مبتتادرة بشتتأن مناقشتتة ذلتت  ي ضتتمن س  . قطاعتتا  لعتتدة  شتتام  ك تتي هنتتج ختتال  متتن ال حتتديا 
 .ل مرأة السياسية املشاركة ع ى إجيابياا  تأثرها  كيفية ،الد ليةاجلندرية 

 

 .مساءا  2031 عند الساعة النقاش ح قة  س خ   
 :المناقشة فري  مقرري تقارير .2

 

تتتت تتتت. تقتتتتاريره  املناقشتتتتة فريتتتت  مقتتتترر  مقدّ ي  س   النستتتتاء مك تتتتب رئتتتتيس متتتتز ي شتتتتا ر أن ذلتتتت  بعتتتتد املن تتتتدل يط ب س 
تت التتيت ال عتتديال  يعتتد  أن ،الربملانيتتا   عقتتدها املقتترر) ال جنتتة الدائمتتة ل ستت    األمتتن التتد ليني مناقشتتة أثنتتاء مقدّ    س 

 الستتتتاعة  متتتتن بعتتتتد الظ تتتتر، 84031 الستتتتاعة صتتتتباحاا حتتتتىت 9031 الستتتتاعة متتتتن متتتتارس/  آذار 45 األحتتتتد يتتتتوم
 املقتتترر) لدائمتتتة ل  نميتتتة املستتت دامة  ال مويتتت   ال جتتتارةال جنتتتة ا   ،(مستتتاءا  6031 الستتتاعةبعتتتد الظ تتتر حتتتىت  4031
 (.بعد الظ ر 8011 الساعةصباحاا حىت  9031 الساعة من مارس/  آذار 45 األحد يوم عقدها

 

 :البرلمانيات النسا  لمنتدى والعشرين الثامنة الدورة انعقاد وتاريخ ملان .2
 

 ال ال ة اجل سة
 3031 الساعة  من ،بعد الظ ر 8011 ظ راا حىت الساعة 84011 الساعة من ،4181 مارس/  آذار 42 ال الثاء

 .بعد الظ ر 2011 بعد الظ ر حىت الساعة
 .ل مرارا  الد ي جني  مرك  ،الطاب  األرضي ،2   3 قاعة رق 

 (بعد الظ ر 8011 ظ راا حىت الساعة 84011 الساعة من) البرلمانياتالنسا   ملت  انتخابات .2
 

 حمت ،  ذلت  ل حت  لربملانيتا  نستاء ال مك بت  عضتوية نصت  لربملانيتا  نستاء ال ن العشر   السابز املن دل يجددس  
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 أعضتتتتاءالستتتتيدا   عتتتتن فضتتتتالا  ،4181 متتتتارس/  آذار يف نعضتتتتوي   متتتتدة تن  تتتتيا  ال تتتتوايت اإلق يميتتتتاملمتتتت ال  
 .الربملان يف مقاعدهن ال وايت فقدن الربملان

 

 حتتتتدي اا  املنشتتتتأ ل مك تتتتب ل ستتتتماح بعتتتتد الظ تتتتر، 3031 الستتتتاعة حتتتتىت اجل ستتتتة تع يتتتت  ستتتتي   االن خابتتتتا ،  بعتتتتد
 (.ل رئيس  ال اين األ   ني النائب ،الرئيس) لرئاس   مرشحني  اخ يار سرية ج سة يف باالج ماع

 
بعتتد  2011 الستتاعة بعتتد الظ تتر حتتىت 3031 الستتاعة متتن)( تــابع) البرلمانيــاتالنســا   ملتــ  مــدير انتخــاب .8

 (الظ ر
 

  ال تتتاين األ  ائبني  النتت التترئيس ملنصتتب الرتشتتيحا  ع تتى ل موافقتتتة ج ستت   الربملانيتتا  من تتدل النستتاء سيستت أن 
 .الربملانيا النساء  مك ب لرئيس
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وتشليل أعضا ه                       ملت  النسا  البرلمانيات تلوين  
  (4032نوفمبر /تشرين الثاني 42 حتى)

 
 (4038-4032 مارس/ آذار) أعضا  الملت 

  (ناميبيا)  يام ي   - منسا. م السيدة الرئيس
  شاغر النائب األ   ل رئيس
  (مانع  س طنة ) السيدة ناشئة بنت سعود اخلر صية النائب ال اين ل رئيس

 
 :الممثلون القليميون

  
 
 

 المدة انتها   :المجموعة الفريقية
 4181 مارس/ آذار (الغابون) إن ي موإندميبو. السيدة ج (ناميبيا)  يام ي   - منسا. م السيدة

 (ر اندا) غاكوبا. أ. السيدة ج (نيجريا) أديد يني. السيدة ف
 

 4141 مارس/ آذار

   :المجموعة العربية
 4181 مارس/ آذار (تونس) القسنطيينالسيدة سالف  (مانع  س طنة ) السيدة ناشئة بنت سعود اخلر صية
 املم كتة) احل يستي الدك ورة هدل عبد الرمحن صاحل

 (السعودية العربية
 

 4141 مارس/ آذار (مصر) السيدة مارجريت عازر عبد امل  

   :الهادئ والمحيط آسيا مجموعة
 4181 مارس/ آذار (باكس ان) بارفي  خالد. أ السيدة (شبنغالد) خان. أ.   السيدة
 (ندتايال) سريوتيابون. س السيدة

 

 4141 مارس/ آذار (سريالنكا) كاريراثنا.  . السيدة ر

   :مجموعة أوراسيا
 4181 مارس/ آذار (ابيالر س) نوم شي . أ السيدة (ر سيا االحتادية) برتينكو. ف السيدة
 (ر سيا االحتادية) غومر فا.   السيدة

 
 4141 مارس/ آذار (أرمينيا) أتشيميان .ك السيدة

FEM/27/A.1 
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  :اللاريبي البحر ومنطقة الالتينية أمريلا مجموعة

 4181 مارس/ آذار (الد منيكان) فيسنيت. السيدة ج شاغر
  بوليفيتتتتتتتتتتتتتتتتتتا،) مينتتتتتتتتتتتتتتتتتتد زا فرنانتتتتتتتتتتتتتتتتتتدي . الستتتتتتتتتتتتتتتتتتيدة إ

 (القوميا  امل عددة -د لة
 

 4141 مارس/ آذار (بر ) ر بن بي ي ا. السيدة ك

   34+مجموعة 
 4181 مارس/ آذار شاغر (فرنسا) إرانت. س السيدة

 (كندا) عطاهلل جان. السيدة س
 

 4141 مارس/ آذار (إيطاليا) لوكاتي  ي. السيدة ب

 المدة انتها  التنفيذية اللجنة أعضا 
  (ال نفي ية ال جنة يف عضوي  ن مدة طوا  املنصب، حبك )

 4181 أك وبر/ تشرين األ    (اجل ائر) السيدة فوزية بن باديس
 4189 أك وبر/ تشرين األ    (أنغوال) دي أ ليفرا فالنيت. ي. السيدة م
 4189 أك وبر/ تشرين األ    (النر يج) ليادا  هوكيالند. ه السيدة

 4189 أك وبر/ تشرين األ    (النيجر) حبيبو. السيدة أ
 4141 أك وبر/ تشرين األ    (كوبا) غومي  فرير. ي السيدة

 (سويسرا)ني ني -كيينر. السيدة م
 

 4148 أك وبر/ تشرين األ   

 البرلمانيات النسا  منتدىدورات  رؤسا 
 (   سن ني ملدة املنصب حبك )

 المدة انتها 

 4181 مارس/ آذار  (زامبيا) لو . السيدة ن
 4189 مارس/ آذار  (شبنغالد) نواز موين. د السيدة
 4189 أك وبر/ تشرين األ    (ر سيا االحتادية) كاري وفا. ج.السيدة
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 لالتحاد البرلماني الدولي 318الجمعية العامة الـــ 
 واالجتماعات ذات الصلة

 سويسرا جنيف،
 4038 مارس/  آذار 42-48

 
 

 الشباب البرلمانيين منتدى
 

 بعد الظ ر 6031 الساعةبعد الظ ر حىت  4031 الساعة من ،4181 مارس/  آذار 45 األحد
  ل مرارا  الد ي جني  ، مرك ، الطاب  األرضي2   3 قاعة رق 

 
 األعمال جدول مشروع

 

 .األعمال جدول إقرار .3
 

 :الشباب مشاركة بشأن قطرية تحديثات .4
تتت  ،اآلن حتتتىت احملتتترز ال قتتتدم ينتتتاقش  ستتتوف. ب تتتدان عتتتدة يف الشتتتباب مشتتتاركة حتتتو  األختتترة ال طتتتورا  املن تتتدل ناقشي  س 

 .ال وصيا   تقدمي الن ائج  اس خالص الراهنة،  ال حديا 
 

 :318العامة الـــ  الجمعية أعمال في المساهمة .1
العامتتتة         اجلمعيتتتة يف املنظتتتورة القتتترارا  شتتتاريز، حتتتو  مالشتتتباب منظتتتور متتتن نظتتتره   ج تتتا  املن تتتدل أعضتتتاء ستتتي باد 

 تنفيتتت  يف اخلتتتاص القطتتتاع  إشتتتراك ،املستتت دامة ال نميتتتة ل حقيتتت  كوستتتي ة الستتتالم احلفتتتاظ ع تتتى"0 بتتتت ة املعنونتتت، 831التتتتت 
 ".امل جددة الطاقة جما  يف ، خاصةاملس دامة ال نمية أهداف

 

ة  جنتتال  مبتتا أن. القتترارين هتت ين يف املشتتاركني املقتتررين إىل دمتق تت التتيت اخلطيتتة املن تتدل مستتامها  األعضتتاء  سيستت عرض
 نال تعتد انس ناقشت ،ال تواي ع تى ، ال جتارةال مويت     املست دامة   نميتةال جنتة الدائمتة ل   نيالتد لي  األمتن ل س   الدائمة
 .إضافية توصيا  تقدمي يف األعضاء يرغب فقد ،831العامة التت  اجلمعية يف القرارا 
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 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 
 

 موضتتوع بشتتأن ستتيما ال ،831 عامتتة التتتتتال اجلمعيتتة ن تتائج يف الشتتباب منظتتور إدراج كيفيتتة يف أيضتتاا  األعضتتاء  ستتينظر
 .العامة املناقشة

 

 .الد ي الربملاين االحتاد يف الشباب مشاركة تع ي  إىل الرامية اجل ود ع ى األعضاء  سيط ز
 

 

 :(4038 - 4032) وأنشطته المنتدى عمل خطة ومناقشة تحديث .2
 أك توبر/  األ   تشترين منت  نت ّف   اليت الشباب مشاركة دع  إىل الرامية الد ي الربملاين االحتاد أنشطة املن دل ناقشي  س  

 .4181 لعام امل معة املقب ة  األنشطة ،4182
 

 :والشباب البشرية المناعة نقص بفيروس المتعلقة السياسات إصال  بشأن وأجوبة أسئلة جلسة .2
 متتن ناحيتتة، الشتتباب الربملتتانيني بتتني ال عتتا ن ل ع يتت  الستتب  أفضتت   مناقشتتة أستتئ ة طتترح الشتتباب ل ربملتتانيني التتد رة ستت  ي 

 ،البشتتترية املناعتتة نقتتص بفتتتر س امل ع قتتة السياستتا يف جمتتا   صتتتالحاإل بشتتأنبشتتك  عتتام متتتن ناحيتتة ثانيتتة،   الشتتباب
 الربملتتتانيني ال تتت ام تع يتتت  ع تتتى أيضتتتاا  املناقشتتتة  ستتت عم .  اإلجنابيتتتة اجلنستتتية  احلقتتتوق  الصتتتحة ،الشتتتام  اجلنستتتي ال  قيتتت 
 . الشباب البشرية املناعة نقص بفر س امل ع    اإلصالح السياسا  اس عراض يف قدماا  باملضي الشباب

 

 هتو ربنتامجهت ا ال   ،البشترية املناعتة نقتص بفتر س املعتين املشترتك امل حتدة األمت  برنتامج قدمت ي عرضتاا  اجل ستة  س شم  
 ال حتتتال   هتتتو  املي تتتاق، العامتتتة، ل صتتتحة  ديتتتداا  باع بتتتار  ،اإليتتدز ع تتتى القضتتتاء إىل الراميتتتة العامليتتتة اجل تتتود يقتتتود التت ي
 املناعتتتة نقتتص فتتر س جمتتا  يف  تعمتت  الشتتباب ع تتى تركتت   التتيت ،الشتتباب يقودهتتا التتيت  الشتتبكا  ل منظمتتا  العتتاملي
 . اإلجنابية اجلنسية  احلقوق  الصحة البشرية

 

 :(4038 أكتوبر/  األول تشرين) 319 العامة الـــ للجمعية التحضيرية األعمال .2
تت  يف التتتد ي الربملتتاين االحتتتاد جلتتان أعمتتا  جتتتد   يف املدرجتتة البنتتود مناقشتتةمتتتن ختتال   املقبتت  ج ماعتت ال املن تتدل يعدس 

 .839اجلمعية العامة التتت 
 

 .ما يستجد من أعمال .2
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Dear Madam President, 
Dear Mr. President, 
 
 

The 138
th
 Assembly of the Inter-Parliamentary Union and related meetings will be held at 

the International Conference Centre of Geneva (CICG), Switzerland, from Saturday, 24 to 
Wednesday, 28 March 2018.  
 
We are pleased to enclose detailed information on these meetings, including the agendas 
of the main IPU statutory bodies. We very much hope that your Parliament will be 
represented at the 138

th
 Assembly and that the delegation, under your leadership, will 

take an active part in the proceedings. 
 

Yours sincerely, 
 
 

 
 

 
 

 
Martin CHUNGONG 
Secretary General 
 

Gabriela CUEVAS BARRON 
President 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
Convocation 

 

 
 
A/138/C.1 
20 November 2017 



 

 



 - 3 - A/138/C.1 

INFORMATION ON THE ASSEMBLY 
 
AGENDA 
 

1. Election of the President and Vice-Presidents of the 138
th
 Assembly 

 

2. Consideration of requests for the inclusion of an emergency item in the Assembly agenda 
 

3. General Debate  
 

4. Sustaining peace as a vehicle for achieving sustainable development 
 (Standing Committee on Peace and International Security) 
 

5. Engaging the private sector in implementing the SDGs, especially on renewable energy 
 (Standing Committee on Sustainable Development, Finance and Trade) 
 

6. Reports of the Standing Committees 
 

7. Approval of the subject items for the Standing Committees on Peace and International Security 
and for the Standing Committee on Sustainable Development, Finance and Trade at the 
140

th
 IPU Assembly and appointment of the Rapporteurs 

 

8. Amendments to the IPU Statutes and Rules 
 
TIMETABLE 
 

The Timetable of the Assembly and related meetings is set out in Annex 1.   
 

The Governing Council will convene on 25 and 28 March and will consider and take decisions on a 
host of matters relating to the functioning and activities of the IPU.  The convocation of the 
202

nd
 session of the IPU Governing Council is attached. 

 

The Assembly will start its General Debate on 25 March with the high-level segment reserved for 
Speakers of Parliament. At its sittings on 27 and 28 March, the Assembly will adopt resolutions on the 
emergency item and on the subject items taken up by the Standing Committees.  The Assembly is 
expected to conclude with outcome documents on the theme of its General Debate and wrap up 
business by 6 p.m. on Wednesday, 28 March 2018. 
 
EMERGENCY ITEM 
 

According to Assembly Rule 11.1 and Article 14.2 of the IPU Statutes, any Member of the IPU may 
request the inclusion of an emergency item in the Assembly agenda.  If the Assembly so decides, the 
emergency item will be debated by the Assembly in the morning of Monday, 26 March.  Provision has 
also been made for a drafting committee to meet in the afternoon that same day in order to prepare a 
draft resolution. The Assembly will then adopt a resolution on 27 March 2018. 
 

All requests for inclusion of an emergency item must relate to a recent major situation of international 
concern, on which urgent action by the international community is required and on which it is 
appropriate for the IPU to express its opinion and mobilize a parliamentary response. All proposals for 
an emergency item should be accompanied by a brief explanatory memorandum and a draft 
resolution, which clearly define the scope of the subject covered by the request.  
 
GOVERNING COUNCIL 
 

The Governing Council is composed of three members from each parliament represented in the IPU.  
Each parliament's representation on the Governing Council must include both men and women.  
Single-gender delegations will be limited to two members (Rule 1.2 of the Rules of the Governing 
Council). 
 

In conformity with Governing Council Rule 13, members of the Council may request the inclusion of 
supplementary items in the agenda.  Such items must fall within the mandate of the Council which, 
according to Article 20 of the Statutes, determines and guides the activities of the IPU and controls 
their implementation. 
 

Any requests for the inclusion of supplementary items will be immediately transmitted by the 
Secretariat to all Council members.  After hearing the opinion of the Executive Committee, the Council 
shall decide on such a request by a majority of votes cast if the request is received by the Secretariat 
at least 15 days before the opening of the session; otherwise by a two-thirds majority. 
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STANDING COMMITTEES 
 

The Standing Committee on Peace and International Security will discuss and adopt a resolution on 
Sustaining peace as a vehicle for achieving sustainable development. 
 

The Standing Committee on Sustainable Development, Finance and Trade will discuss and adopt a 
resolution on the issue of Engaging the private sector in implementing the SDGs, especially on 
renewable energy.  
 

The other two Standing Committees will hold hearings and panel discussions.   
 

The agendas of the four Standing Committees, as approved at the 137
th
 IPU Assembly, are attached.  

 

Member Parliaments are kindly reminded that Bureau members and other IPU office-holders should 
be included in the national delegations to the Assembly. 
 
PARTICIPATION 
 

IPU Members may appoint a maximum of eight delegates, or 10 for parliaments of countries with a 
population of 100 million inhabitants or more. The number of additional MPs accompanying 
delegations as Advisers must not exceed two.   
 

All Member Parliaments are encouraged to strive for gender parity in the composition of their 
delegations. Any delegation which, for three consecutive sessions of the Assembly, is composed 
exclusively of parliamentarians of the same sex will automatically be reduced by one person. Please 
note that the Forum of Women Parliamentarians is open to both women and men parliamentarians 
who are members of delegations to IPU Assemblies. I therefore urge you to encourage men and 
women members of your delegation to participate.  
 

Member Parliaments are also encouraged to include in their delegation young members of parliament, 
i.e. below 45 years of age.  The IPU Forum of Young Parliamentarians will meet on 25 March 2018. 
Among other things, the Forum will formulate and provide input to the deliberations of the Assembly. 
 

The Forum's draft agenda is attached. 
 

In addition to the Secretaries General who will attend the regular session of the Association of 
Secretaries General of Parliaments (ASGP), Members are encouraged to include professional 
parliamentary staff (IPU focal points) in their delegations, with a view to ensuring adequate support 
during and in follow-up to the Assembly (in particular in terms of meeting the statutory obligation by 
Members to prepare and disseminate reports on action undertaken on IPU decisions and resolutions). 
 

IPU Members whose arrears equal or exceed the amount of the contributions due from them for the 
preceding two full years will not be represented by more than two delegates at meetings of the IPU 
(Article 5.2 of the Statutes), nor will they be entitled to vote.   
 

Associate Members may participate in the Assembly and its Standing Committees with the same 
rights as Members, with the exception of the right to vote and to present candidates for elective office. 
 

International organizations and other bodies invited by the Governing Council to be represented at the 
Assembly as permanent Observers are reminded that they are entitled to register a maximum of two 
delegates. 
 

The Plenary Hall, where the meetings of the Assembly and Governing Council are held, has limited 
seating capacity. Depending on actual attendance at the 138

th
 Assembly, the Secretariat will 

endeavour to allocate an adequate number of seats for all delegations. At a minimum, each delegation 
will be allocated a sufficient number of seats required for a possible vote by the Assembly or 
Governing Council.  
 
STEERING COMMITTEE 
 

The Steering Committee of the Assembly is composed of the President of the Assembly, the President 
of the Inter-Parliamentary Union and the Vice-President of the Executive Committee.  The Presidents 
of the Standing Committees may take part in the work of the Steering Committee in an advisory 
capacity. 
 

The Steering Committee, assisted by the IPU Secretary General, is mandated to take all appropriate 
measures to ensure the effective organization and smooth running of the Assembly proceedings. The 
first sitting of the Steering Committee is scheduled for the early morning of Sunday, 25 March 2018. 
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VACANCIES TO BE FILLED DURING THE 138
th

 ASSEMBLY 
 

A provisional list of vacancies for IPU bodies will be posted on the IPU website prior to the opening of 
the Assembly.  
 

Member Parliaments are invited to consider submitting candidatures for the main committees and 
bodies of the IPU (https://www.ipu.org/about-us/structure/assembly). Candidates should have the 
expertise, as far as possible, in the areas of work of the given bodies, and should be supported by 
their respective parliament in carrying out their functions as IPU office-holders. New Members of the 
IPU and Members currently not holding IPU offices are encouraged to submit candidatures. 
 

As the meeting of the Forum of Women Parliamentarians will be held on Saturday, 24 March, all 
geopolitical groups are urged to schedule their meetings in the afternoon of Friday, 23 March, or at 
another time which does not conflict with the meeting of the Forum of Women Parliamentarians. The 
Forum's third sitting on 27 March will be devoted to renewing the membership of the Bureau of 
Women Parliamentarians in order to (i) replace the regional representatives whose term expires at the 
end of the session, or who are no longer parliamentarians, (ii) elect the President of the Bureau, and 
(iii) elect the two Vice-Presidents of the Bureau. The Forum’s draft agenda is attached.  
 

A meeting of the Chairpersons of the Geopolitical Groups with the President and Secretary General of 
the IPU will take place on Saturday, 24 March, from 11.30 a.m. to 1 p.m.  The Secretaries of the 
Geopolitical Groups are also invited to attend the meeting. 
 

PREPARATION OF DRAFT RESOLUTIONS AND SELECTION OF AGENDA ITEMS 
 

The deadlines pertaining to the preparation of resolutions for the Standing Committee on Peace and 
International Security and the Standing Committee on Sustainable Development, Finance and Trade 
are the following: 
 

15 December 2017 Deadline for the co-rapporteurs to submit the draft resolution and 
explanatory memorandum to the IPU Secretariat.  

9 March 2018 Deadline for Member Parliaments to submit written amendments to 
the draft resolution. 

24-27 March 2018 Committees meet to debate, amend and adopt the draft resolution. 
Co-rapporteurs present the draft resolution and provide advice 
throughout the drafting process. 

28 March 2018 138
th
 IPU Assembly formally adopts the resolution. 

 

All Members can contribute to the drafting of resolutions by submitting a brief written input (Article 13.1 
of the Rules of the Standing Committees). The deadline for written input to the First and Second 
Standing Committees has passed (29 September 2017). Members are encouraged to submit input for 
the draft resolution to be adopted by the Third Standing Committee (Democracy and Human Rights) at 
the 139

th
 IPU Assembly (October 2018), on Strengthening inter-parliamentary cooperation on 

migration and migration governance in view of the adoption of the Global Compact for Safe, Orderly 
and Regular Migration. Written input to this draft resolution is welcome in the process leading up to the 
Geneva Assembly, and no later than 20 April 2018. 
 

In accordance with the Rules of the Standing Committees, proposals for subject items to be taken up 
by Standing Committees should be submitted up to one day prior to the meeting of the respective 
Standing Committee Bureau.  As such, Members wishing to do so should submit to the IPU 
Secretariat their proposals for subject items to be taken up by the Standing Committee on Peace and 
International Security by 25 March 2018 and for the Standing Committee on Sustainable 
Development, Finance and Trade by 26 March 2018 at the latest. 
 

These will serve as the basis for consultations by the respective Standing Committee Bureaux before 
a final decision is taken by the Standing Committee. When considering the proposals for subject items 
to be discussed at future Assemblies, the Bureau may recommend one of the proposals, combine two 
or more of them dealing with the same subject or related subjects into a single item, put forward 
another subject item or decide to submit more than one proposal to the Standing Committee. 
 
GENERAL DEBATE (Item 3 of the agenda) 
 

A concept note on the overall theme of the General Debate will be circulated and posted on the 
Assembly webpage in the coming weeks. 
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In accordance with the Assembly Rules and unless the Steering Committee decides otherwise, every 
delegation is entitled to eight minutes speaking time in the General Debate. When two speakers from 
the same delegation are registered for the Debate, the eight minutes will be shared as appropriate. By 
decision of the IPU Governing Council, the speaking time for Observers will be five minutes.    
 

In light of the growing membership of the IPU (and implicitly the growing number of speakers in the 
General Debate), as well as of the difficulties in time management experienced at recent Assemblies, 
the Steering Committee may consider limiting speaking time in the General Debate (seven minutes for 
Members and four minutes for Permanent observers).  
 

Registration of speakers will take place at the desk situated just outside the main entrance to the 
Plenary Hall (Room 1) on the first floor of the CICG.  This desk will open 24 hours before the 
beginning of the first plenary of the Assembly, on Saturday, 24 March at 11 a.m. 
 

Members may also send the names of their speaker(s) in advance to the IPU Secretariat by e-mail or 
fax, using the attached Speakers pre-registration form (Annex 2).  As per established practice, the 
order of speakers will be determined by a public drawing of lots at 6 p.m. on Saturday, 24 March 2018. 
 

VICE-PRESIDENTS OF THE ASSEMBLY 
 

According to Assembly Rule 7.3, all delegations from Member Parliaments are entitled to designate 
one of their members as a Vice-President of the Assembly.  Some of them will be called upon to 
replace the President of the Assembly during a sitting or part of a sitting. 
 

Upon arrival at the IPU Registration Desk in Geneva, delegations are invited to indicate the name of 
the parliamentarian nominated as a Vice-President of the Assembly.  Alternatively, names may be 
communicated to the Documents Submission and Control Service (office 224/225, on the second floor 
of the CICG), no later than Sunday, 25 March 2018. 
 

ALLOCATION OF VOTES 
 

A provisional table showing the votes allocated to delegations to the 138
th
 Assembly is contained in 

Annex 3. 
 

Member Parliaments are kindly requested to check the figures against their country name and, if 
necessary, inform the IPU Secretariat in Geneva in writing of any modifications required, preferably 
ahead of the Assembly.  The final table showing the allocation of votes at the Assembly will be 
distributed at the opening of the session. 
 

LANGUAGES AND DOCUMENTATION 
 

The IPU Secretariat will provide simultaneous interpretation in the IPU Assembly’s working languages 
(Arabic, English, French and Spanish) at the meetings of all statutory bodies. 
 

Four other interpretation channels have been reserved for Chinese, Japanese, Portuguese and 
Russian at sittings of the Assembly and the Governing Council, and for some sittings of the Standing 
Committees.  These booths are provided free of charge and may be used by the interpretation teams 
for these languages. 
 

Delegates may, exceptionally, use another language provided that they arrange for their speech to be 
interpreted into one of the IPU’s official languages (English and French) by a person designated by 
them, who will be given access to an interpretation booth.  To allow for all necessary arrangements to 
be made in good time, delegations should contact well in advance the Chief Interpreter (Ms. F. Steinig-
Huang) or the English booth interpreters assigned to the meeting at which the speech will be 
delivered.  Moreover, eight copies of the translation of the speech into one of the IPU's official 
languages should be given to the Chief Interpreter or to the English booth for distribution to the other 
interpreters.  
 

Electronic copies of speeches should be e-mailed in PDF format to speeches@ipu.org, a minimum of 
three hours before the speech is to be made, so as to also ensure a high quality of simultaneous 
interpretation into the other working languages 
 

The texts of official statements delivered in the General Debate will be published on the Assembly 
webpage and will be part of the records of the Assembly. Due to technical limitations, only speeches in 
English, French and Spanish will be posted.   
 

Documentation pertaining to the work of the Assembly, Governing Council, Standing Committees and 
other IPU bodies, as well as other events taking place during the 138

th
 Assembly, will be available on 

the IPU website at: www.ipu.org/conf-e/138agnd.htm, as well as on the Assembly App. 

mailto:speeches@ipu.org
http://www.ipu.org/conf-e/138agnd.htm
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In keeping with the decision by the IPU Governing Bodies to reduce the carbon footprint of the 
Organization and continue to curb paper waste, only a limited number of documentation sets will be 
printed for the various sittings of the Assembly.  
 

ASSEMBLY APP 
 

The 138
th
 Assembly App will be available for downloading free of charge, in early February 2018. Staff 

will be available to assist delegates download the App and show the different functionalities.  A short 
users’ manual in English and French will be posted on the website. 
 

The App is intended to allow the online consultation of official IPU documents as part of the IPU's 
paper smart policy and to facilitate delegates’ participation in IPU Assemblies. 
 

MEETINGS OF OTHER BODIES 
 

The following IPU bodies will also meet during the Assembly:   
 

 Executive Committee (22, 23 and 27 March, closed meeting); 

 Sub-Committee on Finance (21 March, closed meeting); 

 Forum of Women Parliamentarians (24 and 27 March, public sittings); 

 Forum of Young Parliamentarians of the IPU (25 March, public sitting); 

 Board of the Forum of Young Parliamentarians of the IPU (25 March, closed meeting); 

 Bureau of Women Parliamentarians (24, 27 and 28 March, closed meeting); 

 Gender Partnership Group (23 and 27 March, closed meeting); 

 Committee on the Human Rights of Parliamentarians (23 to 27 March, closed meeting); 

 Committee on Middle East Questions (24 and 26 March, closed meeting); 

 Group of Facilitators for Cyprus (24 March, closed meeting); 

 Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law (IHL) (26 March, closed 
meeting); 

 Advisory Group on Health (24 March, closed meeting, English only). 
 

The Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP) will also meet at the CICG during the 
Assembly.  It will be convened by its President. 
 

RESULTS OF THE ASSEMBLY 
 

All delegations will receive two printed copies of the Results of the 138
th
 Assembly.  In addition, the 

document will become accessible on the IPU website two weeks after the close of the Assembly, when 
a complete electronic version can be downloaded in PDF format. 
 

ADDITIONAL INFORMATION 
 

Further information concerning the session will be provided in the Assembly Guidebook that will be 
distributed to delegations upon registration in Geneva.  Delegates will also find the Assembly Journal 
every day in all meeting rooms and at the Registration and Information Desk, as well as on the IPU 
website and on the Assembly App.  The Journal provides the latest updates on the programme of 
meetings and other important information. 
 

REGISTRATION 
 

All delegations are requested to respect the registration deadline of 11 March 2018 and should use 
the IPU online registration system.  Annex 4 provides instructions on how to use the system, which 
will be operational as of 1 December 2017.  It is recommended that only one person be designated as 
the delegation coordinator and have access to the system. 
 

In the event of difficulties, delegations may contact the registration service at postbox@ipu.org.  If for 
any reason a Parliament is unable to register online, the composition of its delegation may be 
transmitted either by e-mail or fax (+41 22 919 41 60). 
 

The Registration and Information Service will be open at the CICG as of Friday, 23 March 2018 from 
2 p.m. to 7 p.m. and from 24 to 27 March from 8 a.m. to 7 p.m., as well as on Wednesday, 28 March 
from 8 a.m. to 6 p.m. 
 

Important: As part of the online registration procedure, delegates are requested to provide their 
individual e-mail addresses and Committee assignments.  By doing so, they tacitly accept to be 
added to the IPU’s mailing list and will receive regular updates on the work of the IPU. This information 
will also serve as the basis for an IPU database to facilitate networking among MPs. 

mailto:postbox@ipu.org
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HOTEL ACCOMMODATION 
 

March is a particularly busy month for hotels in Geneva.  Delegates are therefore advised to make 
their hotel reservations as soon as possible.  Those delegations from countries with a Permanent 
Mission in Geneva are invited to contact their respective Mission, as they are accustomed to receiving 
delegations to UN meetings and handling hotel reservations.  Many of them have agreements for 
preferential rates with hotels close to the Palais des Nations area and the CICG. 
 

For those Members without diplomatic representation in Geneva, as well as Associate Members and 
official observers, the IPU Secretariat has pre-booked a limited number of rooms at the following 
hotels: 
 

 Mövenpick http://www.movenpick.com/en/europe/switzerland/geneva/hotel-geneva (5-star, 
located close to the airport, offers a shuttle service morning and evening to the CICG), prices 
from CHF 190 for a classic room with breakfast. Please contact 
Reservation.Geneva.Airport@movenpick.com, quoting IPU Assembly, to make your 
reservations. 

 Warwick http://warwickhotels.com/geneva (4-star, located opposite main train station in 
downtown Geneva), prices from CHF 210 for a classic room with breakfast. Please contact 
resa.group@warwickhotels.com, quoting IPU Assembly, to make your reservations. 

 Ibis Centre Genève Nations http://www.ibis.com/fr/hotel-8069-ibis-geneve-centre-
nations/index.shtml (3-star, 10-15 minute walk to the CICG), prices range from CHF 159 to 
CHF 186 for a standard single room with breakfast.  Please contact H8069-re@accor.com, 
quoting IPU Assembly to make your reservations. 

 

An electronic copy of the hotel booking forms can be obtained from the IPU Secretariat 
(postbox@ipu.org).  In general, the preferential negotiated rates are available until 20 February 2018, 
after which the rooms will be released.   
 

In keeping with the practice of hotels in Geneva, only reservations made with a credit card guarantee 
will be confirmed.  It is also possible to make reservations online via the Tourist Office’s website at: 
www.geneve-tourisme.ch/en/accommodation.  
 

VISAS 
 

Switzerland is an Associate Member of the Schengen Agreement and part of the Schengen area. The 
Visa Information System (VIS) was introduced in the Schengen area in October 2011, which stores 
biometric data (fingerprints and facial image) of the Schengen visa applicant. All Swiss embassies and 
consulates are connected to the VIS system.  
 

All visa applicants are required to make an appointment with the Swiss embassy/consulate 
responsible for their place of residence or with an external visa service provider in order to submit their 
visa application and register their biometric data in person. This data remains valid in the VIS system 
for a period of five years.  
 

The Swiss embassy/consulate responsible for the visa applicant's place of residence can be found in: 
https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/representations-and-travel-advice.html.  Applicants should 
contact immediately the Swiss embassy/consulate or external visa provider for the list of documents to 
be submitted when applying for a visa. The application form for a type C Schengen visa (short stay) is 
available at: https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/themen/einreise/visumantragsformular.html.  
 

The time needed to obtain a visa depends greatly on local circumstances. In addition, Switzerland has 
signed agreements with certain countries where it is not represented by a diplomatic or consular entity. 
Under certain conditions these agreements allow for the issuing of visas by a Schengen State in a 
country where Switzerland is not represented. It is therefore highly recommended that applicants 
enquire directly with the Swiss embassy/consulate responsible for their place or to consult the 
appropriate website. Appointments for submitting and registering biometric data must therefore be 
taken well in advance, according to the information provided by the Swiss authorities. The waiting time 
for an appointment varies depending on local circumstances and can sometimes take several weeks. 
Following Switzerland’s entry into the Schengen area, visas are no longer issued upon arrival at 
Geneva International Airport.   
 

Additional useful information on visas is available from the website of the State Secretariat for 
Migration at: https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/themen/einreise.html. 
 

http://www.movenpick.com/en/europe/switzerland/geneva/hotel-geneva
http://warwickhotels.com/geneva
mailto:resa.group@warwickhotels.com
http://www.ibis.com/fr/hotel-8069-ibis-geneve-centre-nations/index.shtml
http://www.ibis.com/fr/hotel-8069-ibis-geneve-centre-nations/index.shtml
mailto:H8069-re@accor.com
mailto:postbox@ipu.org
http://www.geneve-tourisme.ch/en/accommodation
https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/representations-and-travel-advice.html
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/themen/einreise/visumantragsformular.html
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/themen/einreise.html
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GENERAL TIMETABLE OF THE 138th ASSEMBLY AND RELATED MEETINGS 
Geneva, 24 to 28 March 2018 

 

Wednesday, 21 March 2018 

 15:00 - 18:00 Sub-Committee on Finance
*  

 
Main meeting room, IPU Headquarters 

 

Thursday, 22 March 2018 

 10:00 - 13:00  
15:00 - 18:00 

Executive Committee*  
Main meeting room, IPU Headquarters 

 

Friday, 23 March 2018 

 09.00 – 10.00 Gender Partnership Group*  
Main meeting room, IPU Headquarters 

 09.30 – 13.00 Committee on the Human Rights of Parliamentarians*  
Salle Lausanne, CCV Annexe building, CICG  

 10.00 – 13.00 Executive Committee*  
Main meeting room, IPU Headquarters 

 14.30 -  16.30 Executive Committee*  
Main meeting room, IPU Headquarters 

 14.30 – 18.00 Committee on the Human Rights of Parliamentarians*  
Salle Lausanne, CCV Annexe building, CICG 

 14.30 – 19.00 Beginning of Registration 
Lobby, CICG 

 16.30 – 18.00 Working Group on Syria* 
Main meeting room, IPU Headquarters 

 

Saturday, 24 March 2018 

 09.00 - 10.00 Bureau of Women Parliamentarians*  
Salle Genève, CCV Annexe building, CICG 

 
10.00 - 11.00 Meeting of Advisers and Secretaries to delegations  

Rooms 3 & 4, level 0, CICG 

 10.00 – 11.30 Group of Facilitators for Cyprus*  
Room 15, level -1, CICG 

 
10.30 – 13.00 Forum of Women Parliamentarians  

Room 2, level 0, CICG 

 11.30 – 13.00 Break out Group of the Forum of Women Parliamentarians 
Salle Genève, CCV Annexe building, CICG 

 11.30 – 13.00 Meeting with the Chairpersons of the Geopolitical Groups* 
Room 18, level -1, CICG 

 
14.30 – 17.30 Forum of Women Parliamentarians  

Room 2, level 0, CICG 

 14.30 – 17.30 Advisory Group on Health (ENGLISH ONLY)*  
Room 15, level -1, CICG 

 14.30 – 18.00 Committee on the Human Rights of Parliamentarians* 
Salle Lausanne, CCV Annexe building, CICG 

 15.00 – 18.00 Committee on Middle East Questions*  
Room 18, level -1, CICG 
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Sunday, 25 March 2018 
 

 08.00 – 09.00 Assembly Steering Committee* 
VIP Lounge, level 3, CICG 

 08.00 – 09.00 Board of the Forum of Young Parliamentarians*  
Salle Genève, CCV Annexe building, CICG 

 
09.00 – 11:00 Governing Council  

Room 1, level 1, CICG 

 09.00 – 11.00 Bureau of the Standing Committee on United Nations Affairs* 
Room 18, level -1, CICG 

 
09.30 – 12.30 Standing Committee on Peace and International Security  

Debate on the draft resolution on Sustaining peace as a vehicle for 
achieving sustainable development 
Room 2, level 0, CICG 

 
09.30 – 13.00 Standing Committee on Sustainable Development,  

Finance and Trade  
Debate and start of drafting in plenary on the draft resolution on 
Engaging the private sector in implementing the SDGs, especially 
on renewable energy  
Rooms 3 & 4, level 0, CICG 

 
11.00  – 13.00 Assembly: Start of the General Debate  

Room 1, level 1, CICG 

 11.30 – 13.00 Bureau of the Standing Committee on Democracy and Human 
Rights*  
Room 18, level -1, CICG 

 
14.30 – 17.00 Assembly: General Debate  

Room 1, level 1, CICG 

 
14.30 – 17.30 Standing Committee on Peace and International Security 

Drafting in plenary of the resolution on Sustaining peace as a 
vehicle for achieving sustainable development 
Room 2, level 0, CICG 

 14.30 – 18.00 Committee on the Human Rights of Parliamentarians*  
Salle Lausanne, CCV Annexe building, CICG 

 
14.30 – 18.30 Forum of Young Parliamentarians of the IPU 

Rooms 3 & 4, level 0, CICG 

 
17.00 – 18.30 Assembly: Decision on the emergency item 

Room 1, level 1, CICG 

 



  - 3 -  A/138/C.1 
  Annex 1 
 

* closed meeting 

Monday, 26 March 2018 
 

 09.00 – 11.00 High-Level Advisory Group on countering terrorism and violent 
extremism*  
Salle Genève, CCV Annexe building, CICG 

 
09.00 – 13.00 
09.00 – 10.30 
10.30 – 13.00 

Assembly 
- Debate on the emergency item, and 
- Continuation of the General Debate 
Room 1, level 1, CICG 

 
09.30 – 12.30 Standing Committee on Peace and International Security 

Completion of drafting in plenary of the resolution on Sustaining 
peace as a vehicle for achieving sustainable development 
Room 2, level 0, CICG 

 
09.30 – 13.00 Standing Committee on Democracy and Human Rights 

Debate on the draft resolution to be adopted at the 139
th
 Assembly 

on Strengthening inter-parliamentary cooperation on migration and 
migration governance in view of the adoption of the Global 
Compact for Safe, Orderly and Regular Migration 
Rooms 3 & 4, level 0, CICG 

  

09.30 – 13.00 Committee on the Human Rights of Parliamentarians*  
Salle Lausanne, CCV Annexe building, CICG 

ASGP 11.00 – 12.30 ASGP Meeting  
Rooms 5 & 6, level 3, CICG 

 11.30 – 13.00 Committee to Promote Respect for International Humanitarian 
Law*  
Salle Genève, CCV Annexe building, CICG 

 14.30 – 16.30 Bureau of the Standing Committee on Peace and  
International Security* 
Room 18, level -1, CICG 

ASGP 14.30 – 17.30 ASGP Meeting  
Rooms 5 & 6, level 3, CICG 

 
14.30 – 18.30 Standing Committee on Sustainable Development,  

Finance and Trade 
Drafting in plenary of the resolution on Engaging the private sector 
in implementing the SDGs, especially on renewable energy  
Rooms 3 & 4, level 0, CICG 

 
14.30 – 18.30 
 

Assembly: Continuation of the General Debate  
Room 1, level 1, CICG 

 14.30 – 18.30 Possible drafting committee on the emergency item*  
Salle Genève, CCV Annexe building, CICG 

 17.00 – 18.30 Committee on Middle East Questions* 
Room 18, level -1, CICG 
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Tuesday, 27 March 2018 
 

 09.00 – 10.00 Gender Partnership Group*  
Salle Genève, CCV Annexe building, CICG 

 09.00 – 10.30 Bureau of the Standing Committee on Sustainable  
Development, Finance and Trade* 
Salle Lausanne, CCV Annexe building, CICG 

 
09.00 – 13.00 Standing Committee on United Nations Affairs 

Debate on Preparations for the 2018 session of the UN High-Level 
Political Forum (HLPF) on sustainable development 
Room 2, level 0, CICG 

 
09.30 – 11.30 Standing Committee on Peace and International Security 

Adoption of the draft resolution on Sustaining peace as a vehicle for 
achieving sustainable development 
Rooms 3 & 4, level 0, CICG 

 10.00 – 12.30 Executive Committee*  
Salle Genève, CCV Annexe building, CICG 

ASGP 10.00 – 12.30 ASGP Meeting  
Rooms 5 & 6, level 3, CICG 

 
11.00 – 13.00 
 

Assembly: Continuation of the General Debate 
Room 1, level 1, CICG 

 
12.00 – 13.00 Forum of Women Parliamentarians: Bureau elections 

Rooms 3 & 4, level 0, CICG 

 14.30 – 15.30 Bureau of Women Parliamentarians*  
Room 18, level -1, CICG 

 
14.30 – 16.00 Standing Committee on Sustainable Development,  

Finance and Trade 
Adoption of the draft resolution on Engaging the private sector in 
implementing the SDGs, especially on renewable energy 
Room 2, level 0, CICG 

ASGP 14.30 – 17.30 ASGP Meeting 
Rooms 5 & 6, level 3, CICG 

 14.30 – 18.00 Committee on the Human Rights of Parliamentarians* 
Salle Lausanne, CCV Annexe building, CICG 

 
14.30 – 18.30 Assembly 

- Adoption of the resolution on the emergency item, and 
- Conclusion of the General Debate  
Room 1, level 1, CICG 

 
15.30 – 16.00 Forum of Women Parliamentarians 

Rooms 3 & 4, level 0, CICG 

 
16.30 – 18.30 Standing Committee on Democracy and Human Rights 

Consideration of the 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 
Room 2, level 0, CICG 

 16.30 – 18.30 Interactive session with regional and other parliamentary assemblies 
and organizations on the implementation of the Sustainable 
Development Goals  
Salle Genève, CCV Annexe building, CICG 



  - 5 -  A/138/C.1 
  Annex 1 
 

* closed meeting 

Wednesday, 28 March 2018 
 

 09.00 – 11.00 Bureau of Women Parliamentarians*  
Salle Genève, CCV Annexe building, CICG 

 
09.30 – 13.00 Governing Council 

- Decisions on the human rights of MPs, and 
- Reports of specialized meetings 
Room 1, level 1, CICG 

ASGP 10.00 – 12.30 ASGP Meeting  
Rooms 5 & 6, level 3, CICG 

ASGP 14.30 – 17.30 ASGP Meeting 
Rooms 5 & 6, level 3, CICG 

 
14.30 - Governing Council 

Room 1, level 1, CICG 

 
At the end of the 
Governing 
Council 

Assembly 
- Adoption of resolutions 
- Reports of the Standing Committees  
- Outcome document of the General debate, and 
- Closing sitting  
Room 1, level 1, CICG 

 

 

 

 

________________ 
 

Legend: Assembly / 

Governing Council 

 

 

Committees / 
Panel discussions 

 

 

Other Assembly events, 
including in camera 
sessions 

 

 



 

 

 
 



 

 

138
th

 IPU ASSEMBLY 
AND RELATED MEETINGS 

Geneva, 24-28.03.2018 

 

 

Kindly fill out this form and return it by 6 p.m. (Geneva time) at the latest on 16 March 2018 

 E-mail: postbox@ipu.org or fax number: + 41 22 919 41 60 
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SPEAKERS’ PRE-REGISTRATION FORM 
  

GENERAL DEBATE  
 

(ITEM 3 OF THE AGENDA) 
 
 

PARLIAMENT OR  
ORGANIZATION ............................................................................................................  
 

 Please circle one 
title 

Family name Given name(s) Is s/he presiding officer 
(Speaker) of parliament? 

1 MR./ MS.  
 

 Yes / No 

2* MR./ MS.  
 

 Yes / No 

 

        *The second speaker is only applicable to IPU Member Parliaments and Associate Members 
 
 

DATE:  ................................................................   SIGNATURE:  ..................................................................   
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PROVISIONAL TABLE SHOWING THE ALLOCATION OF VOTES  
AT THE 138

th 
ASSEMBLY 

(According to Article 15.2 of the Statutes) 
 

MEMBERS 
Votes 
under 

(a) 

Population 
in 

millions 

Votes 
under 

(b) 

Total 
number 
of votes 

1.  Afghanistan 10  24.1 4 14 

2.  Albania 10  3.0 1 11 

3.  Algeria 10  33.2 5 15 

4.  Andorra 10  0.08 0 10 

5.  Angola 10  25.7 4 14 

6.  Argentina 10  41.0 6 16 

7.  Armenia 10  3.4 1 11 

8.  Australia 10  21.0 4 14 

9.  Austria 10  8.4 2 12 

10.  Azerbaijan 10  9.5 2 12 

11.  Bahrain 10  1.2 1 11 

12.  Bangladesh 10  153.0 10 20 

13.  Belarus 10  10.2 3 13 

14.  Belgium 10  11.2 3 13 

15.  Benin 10  7.6 2 12 

16.  Bhutan 10  0.7 0 10 

17.  Bolivia (Plurinational State of) 10  6.7 2 12 

18.  Bosnia and Herzegovina 10  4.3 1 11 

19.  Botswana 10  1.3 1 11 

20.  Brazil 10  204.4 12 22 

21.  Bulgaria 10  8.5 2 12 

22.  Burkina Faso 10  10.4 3 13 

23.  Burundi 10  10.1 3 13 

24.  Cambodia 10  14.6 3 13 

25.  Cameroon 10  12.9 3 13 

26.  Canada 10  30.8 5 15 

27.  Cape-Verde 10  0.3 0 10 

28.  Central African Republic 10  5.1 2 12 

29.  Chad 10  11.3 3 13 

30.  Chile 10  15.1 3 13 

31.  China 10  1,200.0 13 23 

32.  Colombia 10  29.5 4 14 

33.  Comoros 10  0.7 0 10 

34.  Congo 10  1.9 1 11 

35.  Costa Rica 10  3.3 1 11 

36.  Côte d'Ivoire 10  15.5 3 13 

37.  Croatia 10  4.8 1 11 

38.  Cuba 10  10.2 3 13 

39.  Cyprus 10  0.7 0 10 

40.  Czech Republic 10  10.5 3 13 

41.  Dem. People's Rep. of Korea 10  20.9 4 14 

42.  Dem. Republic of the Congo 10  56.8 7 17 

43.  Denmark 10  5.2 2 12 

44.  Djibouti 10  0.79 0 10 

45.  Dominican Republic 10  9.0 2 12 

46.  Ecuador 10  14.0 3 13 

47.  Egypt 10  85.7 9 19 

48.  El Salvador 10  5.3 2 12 

49.  Equatorial Guinea 10  1.0 1 11 
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Votes 
under 

(a) 

Population 
in 

millions 

Votes 
under 

(b) 

Total 
number 
of votes 

50.  Estonia 10  1.5 1 11 

51.  Ethiopia 10  87.9 9 19 

52.  Federated States of Micronesia 10  0.10 0 10 

53.  Fiji 10  0.80 0 10 

54.  Finland 10  5.4 2 12 

55.  France 10  65.8 8 18 

56.  Gabon 10  1.0 1 11 

57.  Gambia (The) 10  1.5 1 11 

58.  Georgia 10  4.7 1 11 

59.  Germany 10  81.3 9 19 

60.  Ghana 10  25.0 4 14 

61.  Greece 10  10.2 3 13 

62.  Guatemala 10  8.2 2 12 

63.  Guinea 10  10.6 3 13 

64.  Guinea-Bissau 10  1.5 1 11 

65.  Guyana 10  0.76 0 10 

66.  Haiti 10  10.2 3 13 

67.  Honduras 10  8.1 2 12 

68.  Hungary 10  10.4 3 13 

69.  Iceland 10  0.31 0 10 

70.  India 10  1,000.3 13 23 

71.  Indonesia 10  206.0 12 22 

72.  Iran (Islamic Republic of) 10  60.5 8 18 

73.  Iraq 10  26.7 4 14 

74.  Ireland 10  4.5 1 11 

75.  Israel 10  6.7 2 12 

76.  Italy 10  57.0 7 17 

77.  Japan 10  123.6 10 20 

78.  Jordan 10  5.5 2 12 

79.  Kazakhstan 10  17.0 3 13 

80.  Kenya 10  38.6 5 15 

81.  Kuwait 10  2.2 1 11 

82.  Kyrgyzstan 10  5.5 2 12 

83.  Lao People's Dem. Rep. 10  5.6 2 12 

84.  Latvia 10  2.7 1 11 

85.  Lebanon 10  2.4 1 11 

86.  Lesotho 10  2.1 1 11 

87.  Libya 10  3.9 1 11 

88.  Liechtenstein 10  0.03 0 10 

89.  Lithuania 10  3.9 1 11 

90.  Luxembourg 10  0.4 0 10 

91.  Madagascar 10  20.6 4 14 

92.  Malawi 10  13.9 3 13 

93.  Malaysia 10  22.7 4 14 

94.  Maldives 10  0.35 0 10 

95.  Mali 10  16.4 3 13 

96.  Malta 10  0.3 0 10 

97.  Marshall Islands* 10  0.05 0 10 

98.  Mauritania 10  3.1 1 11 

99.  Mauritius 10  1.02 1 11 

100.  Mexico 10  104.0 10 20 

101.  Monaco 10  0.03 0 10 
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Votes 
under 

(b) 

Total 
number 
of votes 

102.  Mongolia 10  2.9 1 11 

103.  Montenegro  10  0.62 0 10 

104.  Morocco 10  31.5 5 15 

105.  Mozambique 10  12.1 3 13 

106.  Myanmar 10  60.3 8 18 

107.  Namibia 10  1.5 1 11 

108.  Nepal 10  26.4 4 14 

109.  Netherlands 10  15.3 3 13 

110.  New Zealand 10  4.4 1 11 

111.  Nicaragua 10  5.1 2 12 

112.  Niger 10  16.5 3 13 

113.  Nigeria 10  140.4 10 20 

114.  Norway 10  5.0 2 12 

115.  Oman 10  2.5 1 11 

116.  Pakistan 10  160.9 11 21 

117.  Palau  10  0.02 0 10 

118.  Palestine 10  3.9 1 11 

119.  Panama 10  1.7 1 11 

120.  Papua New Guinea 10  3.0 1 11 

121.  Paraguay 10  5.7 2 12 

122.  Peru 10  23.0 4 14 

123.  Philippines 10  62.1 8 18 

124.  Poland 10  38.5 5 15 

125.  Portugal 10  10.3 3 13 

126.  Qatar 10  0.88 0 10 

127.  Republic of Korea 10  50.8 7 17 

128.  Republic of Moldova 10  4.3 1 11 

129.  Romania 10  23.0 4 14 

130.  Russian Federation 10  148.8 10 20 

131.  Rwanda 10  6.2 2 12 

132.  Saint Lucia* 10  0.18 0 10 

133.  Samoa 10  0.17 0 10 

134.  San Marino 10  0.02 0 10 

135.  Sao Tome and Principe 10  0.16 0 10 

136.  Saudi Arabia 10  27.1 4 14 

137.  Senegal 10  7.0 2 12 

138.  Serbia 10  9.7 2 12 

139.  Seychelles 10  0.08 0 10 

140.  Sierra Leone 10  4.9 1 11 

141.  Singapore 10  5.08 2 12 

142.  Slovakia 10  5.2 2 12 

143.  Slovenia 10  1.9 1 11 

144.  Somalia 10  10.4 3 13 

145.  South Africa 10  51.7 7 17 

146.  Spain 10  39.4 5 15 

147.  South Sudan 10  10.0 3 13 

148.  Sri Lanka 10  17.0 3 13 

149.  Sudan 10  33.4 5 15 

150.  Suriname 10  0.4 0 10 

151.  Swaziland 10  1.1 1 11 

152.  Sweden 10  10.0 3 13 

153.  Switzerland 10  6.7 2 12 

154.  Syrian Arab Republic 10  12.5 3 13 



  - 4 -  A/138/C.1 
  Annex 3 
 

 

MEMBERS 
Votes 
under 

(a) 

Population 
in 

millions 

Votes 
under 

(b) 
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155.  Tajikistan 10  5.1 2 12 

156.  Thailand 10  60.1 8 18 

157.  The fYR of Macedonia 10  2.3 1 11 

158.  Timor-Leste 10  0.92 0 10 

159.  Togo 10  5.4 2 12 

160.  Tonga 10  0.10 0 10 

161.  Trinidad and Tobago 10  1.22 1 11 

162.  Tunisia 10  10.2 3 13 

163.  Turkey 10  76.6 8 18 

164.  Turkmenistan 10  6.2 2 12 

165.  Tuvalu 10  0.01 0 10 

166.  Uganda 10  34.6 5 15 

167.  Ukraine 10  50.1 7 17 

168.  United Arab Emirates 10  2.5 1 11 

169.  United Kingdom 10  60.2 8 18 

170.  United Rep. of Tanzania 10  34.4 5 15 

171.  Uruguay 10  3.2 1 11 

172.  Uzbekistan 10  32.0 5 15 

173.  Venezuela (Bolivarian Rep. of) 10  30.0 5 15 

174.  Vanuatu* 10  0.27 0 10 

175.  Viet Nam 10  90.3 9 19 

176.  Yemen 10  10.5 3 13 

177.  Zambia 10  10.9 3 13 

178.  Zimbabwe 10  10.4 3 13 

 
*Membership effective as of 1 January 2018 
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Explanatory note on IPU online registration 
 
 
The IPU Secretariat online registration system can be accessed through the 
138

th
 Assembly webpage, simply by clicking on the Registration button.  The system will 

be open from 1
st
 December 2017 to 20 March 2018, after which delegates should register 

with the IPU registration service: registration@ipu.org. 
 

Important: There should only be one coordinator per delegation. S/he will be the sole 
user of the online registration system and will choose a password. 
 

The registration process is as follows: 
 

1.  Sign up for an account and enter the requested details on this page.   
If you registered successfully for a recent Assembly, your identification information 
is still valid and may be used. 

 

2.  Once you have successfully created an account, sign in using your user name and 
password. 

 

3.  Click on "Register for this event" to register for the 138
th
 Assembly. 

 

4.  Click on "Start registration" to register your delegation.  In your capacity as 
delegation coordinator, do not forget to include yourself if you plan to attend the 
event. 

 

5. Please ensure that: 

 All information relating to membership in IPU governing bodies and 
committees is included under: "Title or function within the IPU";  

 Details pertaining to your national parliament are included under: 
"Title/function in Parliament/Organization". 

 You DO NOT use ALL CAPITALS. 

 You click on the “+” sign to add committees (when there are more than 
one). 

 

6.  More information under FAQs: http://w3.ipu.org/registration/index.php/FAQs/en. 
 

7. It will be possible to make changes to your data until 20 March 2018, after which 
you should contact the IPU directly at registration@ipu.org. 

 

The registration process includes a validation phase, during which system 
administrators will examine your registration. Once your registration has been validated, 
you will be sent a confirmation e-mail. Otherwise, one of our administrators will contact 
you for any action that requires follow-up. 
 

Should you have any questions on registration, please send them to Ms. Sally-Anne 
Sader, Conference Services Officer, at sas@ipu.org, with copies to the generic IPU 
e-mail addresses: postbox@ipu.org and registration@ipu.org. 
 

mailto:registration@ipu.org
http://w3.ipu.org/registration/index.php/FAQs/en
mailto:registration@ipu.org
mailto:sas@ipu.org
mailto:postbox@ipu.org
mailto:registration@ipu.org
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Assembly A/138/A.1 
 20 November 2017 
 
 
 
 
 
 

Agenda of the 138
th

 Assembly 
 
 
 
 
1. Election of the President and Vice-Presidents of the 138

th
 Assembly 

 

2. Consideration of requests for the inclusion of an emergency item in the Assembly 
agenda 

 

3. General Debate  
 

4. Sustaining peace as a vehicle for achieving sustainable development 
 (Standing Committee on Peace and International Security) 
 

5. Engaging the private sector in implementing the SDGs, especially on renewable 
energy 

 (Standing Committee on Sustainable Development, Finance and Trade) 
 

6. Reports of the Standing Committees 
 

7. Approval of the subject items for the Standing Committee on Peace and 
International Security and for the Standing Committee on Sustainable 
Development, Finance and Trade at the 140

th
 IPU Assembly and appointment of 

the Rapporteurs 
 

8. Amendments to the IPU Statutes and Rules 
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Governing Council CL/202/A.1 
 20 November 2017 

 
 

Provisional agenda of the 202
nd

 session of the 
Governing Council of the IPU 

 

Geneva, 25 and 28 March 2018 
 
 
The provisional agenda for the session, prepared by the Executive Committee at its 
276

th 
session (October 2017), is as follows: 

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

st
 session of the Governing 

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

th
 Assembly 

 
4. Questions relating to IPU membership and the situation of certain 

parliaments 
 

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

 
5. Report of the President 
 

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

(b) On the activities of the Executive Committee 
 
6. Annual report of the Secretary General on the activities of the IPU in 2017 
 
7. Reports on recent IPU specialized meetings 
 
8. Implementation of the IPU Strategy for 2017-2021 
 
9. Cooperation with the United Nations system 
 
10. Financial results for 2017 
 
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 
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12. 139

th
 IPU Assembly (October 2018) 

 
13. Future Inter-Parliamentary meetings 
 

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

 
14. Amendments to the IPU Statutes and Rules 
 
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 



 

138
th

 IPU ASSEMBLY 
AND RELATED MEETINGS 

 

Geneva, 24 – 28.03.2018 

 
 

 

E 
#IPU134 

#IPU138 

 

Standing Committee on  C-I/138/A.1 
Peace and International Security 20 November 2017 

 
 
 

 
 

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 
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Standing Committee on  C-II/138/A.1 
Sustainable Development  20 November 2017 
Finance and Trade 

 
 
 

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. Engaging the private sector in implementing the SDGs, especially on 

renewable energy 
 

(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 
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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 
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Standing Committee on C-IV/138/A.1 
United Nations Affairs 20 November 2017 
 
 

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 
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FORUM OF WOMEN PARLIAMENTARIANS 
27

th
 SESSION 

 

Geneva, 24 and 27 March 2018 
 

 
Forum of Women Parliamentarians FEM/27/A.1 
Agenda 20 November 2017 
 
 
I. MEETING SCHEDULE AND SPEAKING ARRANGEMENTS 
 
The 27

th 
session of the Forum of Women Parliamentarians will be held at the Centre 

International de Conferénces Genève (CICG), Switzerland, on Saturday, 24 March 2018, 
from 10.30 a.m. to 1 p.m. and from 2.30 to 5.30 p.m. The Forum will hold a special sitting 
on Tuesday, 27 March 2017, from 2 to 2.30 p.m. and from 3.30 to 4 p.m. 
 
The session is meant to elicit spontaneous and active debate. Speaking time may not 
exceed three minutes. There will be no formal list of speakers. In plenary, participants will 
be able to request the floor by completing the form to be found on the desks. 
 
II. ANNOTATED PROVISIONAL AGENDA  
 

First and second sittings 
Saturday, 24 March 2018, from 10.30 a.m. to 1 p.m. and from 2.30 to 5.30 p.m 

Room 2, level 0, CICG 

 
1. Adoption of the agenda 

 
2. Activities to advance gender equality 

 
(a) Report of the Bureau of Women Parliamentarians  

Participants will be briefed about the Bureau’s deliberations at its sessions in 
St. Petersburg on 18 October 2017 and in Geneva on 24 March 2018. 

 

(b) Report of the Gender Partnership Group 
Participants will be briefed about the work and recommendations of the Group. 
The Group works to ensure gender equality within the IPU. It initiates reforms 
in this area and oversees their implementation. It is composed of two men and 
two women members of the Executive Committee. 

 

(c) Update on recent IPU activities for the promotion of gender equality 
Participants will be briefed about IPU’s recent activities to promote gender 
equality. 

 
The discussion will conclude by 11.15 a.m. 
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3. Contributing to the work of the 138
th

 Assembly from a gender perspective 
 

Participants will be invited to discuss the two draft resolutions on the agenda of the 
138

th
 Assembly. They will discuss each topic from a gender perspective and issue 

recommendations on amendments to be submitted by the Forum of Women Parliamentarians. 
For this purpose they will work in two groups, each covering one topic as follows: 
 

Group 1 will discuss item 4 of the agenda: 
Sustaining peace as a vehicle for achieving sustainable development (Standing Committee 
on Peace and International Security) 

 

Group 2 will discuss item 5 of the agenda: 
Engaging the private sector in implementing the SDGs, especially on renewable energy 
(Standing Committee on Sustainable Development, Finance and Trade) 

 

After a short presentation on the two draft resolutions, the Forum will split into the discussion 
groups. On the recommendation of its Bureau, the Forum will designate a chairperson and a 
rapporteur for each group. The rapporteurs will submit the groups’ recommendations to the 
Forum of Women Parliamentarians at its afternoon sitting. 
 

Each group will meet from 11.30 a.m. to 1 p.m. 
 

The Forum will resume its work at 2.30 p.m. 
 

4. Panel discussion on Why are women still underrepresented in politics? The root causes 
and how to address them. 

 

The Forum will debate the current state of affairs of women’s political participation, based on the 
latest IPU analysis on women in parliaments. Looking beyond statistics, the discussion will also 
aim to explore the root causes of women’s underrepresentation. Participants will be invited to 
share best practices and innovative ways to address these challenges through a holistic and 
cross-sectoral approach. This will include a discussion on the International Gender Champions 
initiative and how it might impact positively on women’s political participation. 
 

The panel discussion will conclude by 4.30 p.m. 
 

5. Reports of the discussion group rapporteurs 
 

The discussion group rapporteurs will present their reports. The Forum will then ask them to 
consult with the President of the Bureau of Women Parliamentarians and prepare amendments 
to be presented during the debate of the Standing Committee on Peace and International 
Security (scheduled for Sunday 25 March from 9.30 a.m. to 12.30 p.m. and from 2.30 to 
6.30 p.m.), and of the Standing Committee on Sustainable Development, Finance and Trade 
(scheduled for Sunday 25 March from 9.30 a.m. to 1 p.m.). 

 

6. Venue and date of the 28
th

 session of the Forum of Women Parliamentarians  
 

 

Third sitting 
Tuesday, 27 March 2018, from 12 to 1 p.m. and from 3.30 to 4 p.m. 

Rooms 3 & 4, level 0, CICG 
 

7. Elections to the Bureau of Women Parliamentarians (12 to 1 p.m.) 
 

The 27
th
 Forum of Women Parliamentarians will renew half of the membership of its Bureau of 

Women Parliamentarians, to replace those regional representatives whose terms expire in 
March 2018, as well as those members of parliament who have lost their seats in parliament. 
 

After the elections, the sitting will be suspended until 3.30 p.m. to allow the newly-constituted 
Bureau to meet in camera and select candidates for its Presidency (President, First Vice-
President and Second Vice-President).  

 

7. Elections of the Presiding Officers of the Bureau of Women Parliamentarians (continued) 
(3.30 to 4 p.m.) 
 

The Forum of Women Parliamentarians will resume its sitting to approve the candidatures for 
the offices of President and First- and Second Vice-Presidents of the Bureau of Women 
Parliamentarians.  
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COMPOSITION AND OFFICERS OF THE BUREAU 

OF WOMEN PARLIAMENTARIANS 
(as at 20 November 2017) 

 
 

OFFICERS (March 2016–2018)   
President Ms. M. Mensah-Williams (Namibia)  
First Vice-President Vacancy  
Second Vice-President Ms. N. Al Kharoosi (Oman)  

REGIONAL REPRESENTATIVES   Expiry of term 

African Group: 
Ms. M. Mensah-Williams (Namibia) Ms. J. Nze Mouenidiambou (Gabon) March 2018 
Ms. F. Adedoyin (Nigeria) Ms. J. Gakuba (Rwanda) March 2020 

Arab Group: 
Ms. N. Al Kharoosi (Oman) Ms. S. Ksantini (Tunisia) March 2018 
Ms. H. Alhelaissi (Saudi Arabia) Ms. M. Azer Abdelmalak (Egypt) March 2020 

Asia-Pacific Group: 
Ms. W. A. Khan (Bangladesh) Ms. A. Khalid Parvez (Pakistan) March 2018 
Ms. S. Sirivejchapun (Thailand) Ms. R.W Karirathna (Sri Lanka) March 2020 

Eurasia Group: 
Ms. V. Petrenko (Russian Federation) Ms. A. Naumchik (Belarus) March 2018 
Ms. L. Gumerova (Russian Federation) Ms. K. Atshemyan (Armenia) March 2020 

Group of Latin American and the Caribbean: 
Vacancy Ms. J. Vicente (Dominican Republic) March 2018 
Ms. E. Mendoza Fernández (Bolivia, 
[Plurinational State of]) 

Ms. K.J. Beteta Rubín (Peru) March 2020 

Twelve Plus Group: 
Ms. S. Errante (France) Vacancy March 2018 
Ms. S. Ataullahjan (Canada) Ms. P. Locatelli (Italy) March 2020 

MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE 
(ex officio, for the duration of their term on the Executive Committee) 

Expiry of term 

Ms. F. Benbadis (Algeria) October 2018 
Ms. M.I. de Oliveira Valente (Angola) October 2019 
Ms. H. Haukeland Liadal (Norway) October 2019 
Ms. A. Habibou (Niger) October 2019 
Ms. Y. Ferrer Gómez (Cuba) October 2020 
Ms. M. Kiener-Nellen (Switzerland) October 2021 

PRESIDENTS OF THE FORUM OF WOMEN PARLIAMENTARIANS 
(ex officio for two years) 

Expiry of term 

Ms. N. Luo (Zambia) March 2018 
Ms. D. Moni Nawaz (Bangladesh) March 2019 
Ms. G. Karelova (Russian Federation) October 2019 
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FYP/138/A.1 
20 November 2017 

 

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 

 


