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 ترمجة األمانة العامّة لالحتاد الربملاين العريب

 
 postbox@ipu.orgمرسل من: 

 17:37، الساعة 2022 كانون األول/ديسمرب  1، اخلميسالتاريخ: 
 لالحتاد الربملاين الدويل 146اجلمعية العامة الـاملوضوع: 

 إىل: األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 

 

 
 

 ،الزمالءحضرة 

مملكة عقد يف املنامة، نلالحتاد الربملاين الدويل، اليت ست 146العامة الـ اجلمعيةالدعوة إىل  يسرين أن أشارككم
 .2023آذار/مارس  15إىل  11البحرين، يف الفرتة من 

املخصصة حتت  اإللكرتونيةنشرها على الصفحة يتم سمعلومات إضافية يف الوقت املناسب و  وستتم مشاركة
 :الرابط التايلعلى  املقبلةاالحتاد الربملاين الدويل  فعالياتعنوان 

events-future-and-https://www.ipu.org/events/current  

التعايش السلمي، واجملتمعات الشاملة للجميع: تعزيز هو  العامة أن املوضوع العام للجمعية ذ العلمأخيرجى و 
 .مكافحة التعصب

، الرجال والنساء )اجلندري(، نشجع مجيع األعضاء على السعي إىل حتقيق التكافؤ بني وكما جرت العادة
 .هموفود تشكيلباب، والتوازن السياسي يف ومشاركة الش

الذين يشغلون مناصب يف هيئات االحتاد  األعضاء الربملانينيأن نسرتعي انتباهكم إىل شرط إدراج  ونود أيضا  
 على الرابط التايل:القائمة الكاملة ألصحاب املناصب  يرجى مراجعة –الربملاين الدويل 

https://www.ipu.org/file/12809/download  

https://www.ipu.org/events/current-and-future-events
https://www.ipu.org/file/12809/download
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 آذار/مارس. 3كانون األول/ديسمرب و  12بني  اإللكرتوين للجمعية العامةوسيفتح التسجيل  

 ،قريبا   ا  نياتنا ونتطلع إىل رؤيتكم مجيعمع أطيب متو 

 أندا فيليب

 
 الدويل الربملاين االحتاد
 5 بومييه دو شومان

 330 الربيد صندوق
 سويسرا - ساكونيكس-جراند لو 1218

www.ipu.org 
 

    +41 22 919 41 32 :اهلاتف
 +41 22 919 41 60 :الفاكس

 
 

http://www.ipu.org/
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 لالحتاد الربملاين الدويل 146الـــاجلمعية العامة 
 (2023آذار/مارس  15 – 11املنامة )

 
 دعوة

 
 

 ،السيدة الرئيسة معايل
 الرئيس، السيد معايل

 

البحرين العاملي يف مركز  الصلة ذات واالجتماعات الدويل الربملاين لالحتاد 146ـــال العامة اجلمعية عقدست  
   . 2023آذار/مارس  15، ربعاءولغاية األ 11، سبتالمن ، مملكة البحرين، املنامةيف  ،(EWB) للمعارض

التشريعية مبا يف ذلك جداول أعمال اهليئات  االجتماعات هذه عن لة مفصّ  معلومات طيه نرفق أن ويسران
 الوفد، يقوم وأن 146عامة الــــال اجلمعية يف ممثالا  برملانكم يكون أن كبري  أمل وحيدوان. لالحتاد الربملاين الدويل

ونود أن نسرتعي انتباهكم إىل اشرتاط ضم أعضاء برملانكم الذين  .املداوالت يف نشط بدور قيادتكم، حتت
 مناصب يف خمتلف هيئات االحتاد الربملاين الدويل إىل الوفد.يشغلون 

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام،

 
 )التوقيع(

 دواريت ابتشيكو
 )التوقيع(

 تشونغونغ مارتن
 األمني العام الرئيس

 
 

A/146/C.1 
  2022نوفمرب /الثاين تشرين 30
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 معلومات حول اجلمعية العامة
 

 جدول األعمال
 146العامة الـانتخاب رئيس ونواب رئيس اجلمعية  .1
 العامة طلبات إدراج بند طارئ يف جدول أعمال اجلمعية النظر يف .2
 تعزيز التعايش السلمي واجملتمعات الشاملة للجميع: مكافحة التعصب حول موضوع املناقشة العامة .3
 األخرى اجلزء اخلاص ابملساءلة عن تنفيذ قرارات االحتاد الربملاين الدويل ومقرراته  .4
  اجلديدة على األمن العاملي اهلجمات واجلرائم اإللكرتونية: املخاطر .5

 )اللجنة الدائمة للسلم واألمن الدوليني(
 اجلهود الربملانية املبذولة لتحقيق رصيد كربون سليب يف الغاابت .6

 لتنمية املستدامة(ل)اللجنة الدائمة 
 تقارير اللجان الدائمة .7
للجمعية  لتنمية املستدامةل الدائمةاللجنة و  للسلم واألمن الدولينيالدائمة  املوافقة على البنود املوضوعة للجنة .8

 . املشاركني وتعيني املقررينلالحتاد الربملاين الدويل  148العامة الـ
 

 الزمين اجلدول
سيجري حفل االفتتاح عند  .الصلة ذات العامة واالجتماعات للجمعية الزمين اجلدول 1امللحق رقم  يف يرد

 . 2023 مارس/آذار 11، سبتمن يوم ال 19:00الساعة 
 

 االحتاد بعمل املتعلقة املسائل من جمموعة يف وسينظرآذار/مارس  15و 12 يومي احلاكم اجمللس وسينعقد
للمجلس  211الـالدورة جدول أعمال  هوجتدون مرفق طي. بشأهنا قرارات وأنشطته، ويتخذ الدويل الربملاين

  .احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل

 مع اجلزء الرفيع املستوى املخصص لرؤساء الربملاانت. ،آذار/مارس 12 يف مناقشتها العامة اجلمعية وستبدأ
 دو والبن الطارئ، البند بشأن قرارات ،آذار/مارس 15و 14 يف املعقودتني جلستيها يف العامة، اجلمعية وستعتمد

 موضوع حول ختامية إىل وثيقةالعامة  اجلمعية تتوصل أن املتوقع ومن .الدائمة اناللج ا تناولتهاليتع يضااملو 



3 51/  

 ترمجة األمانة العامّة لالحتاد الربملاين العريب

 وأن ختتم أعماهلا حبلول ،التعصبتعزيز التعايش السلمي واجملتمعات الشاملة للجميع: مكافحة  العامة ناقشةامل
 .مارس/آذار 15يف  18:30 الساعة

 البند الطارئ
من النظام األساسي لالحتاد الربملاين  2الفقرة  14جلمعية العامة واملادة من قواعد ا 1الفقرة  11للقاعدة  وفقاا 

ألي عضو يف االحتاد الربملاين الدويل أن يطلب إدراج بند طارئ يف جدول أعمال اجلمعية. وإذا  جيوزالدويل، 
ذت . آذار/مارس 13 يوم صباحتم مناقشة هذا البند الطارئ من قبل اجلمعية يف تقررت اجلمعية ذلك، س واخت 

 .ع جلنة الصياغة يف فرتة بعد الظهر من اليوم نفسه من أجل إعداد مشروع قراراجتما  أيضاا ترتيبات لعقد
  . آذار/مارس 14 يف قراراا  ذلك بعد العامة اجلمعية وستعتمد

 

 عاجل إجراء حدثت مؤخراا تستلزم اختاذ حالة دولية هامةمجيع الطلبات إلدراج بند طارئ تتناول جيب أن و 
وحيشد االستجابة  رأيه عن الدويل الربملاين االحتاد يعرب أن املناسب يكون منواليت  الدويل، اجملتمع جانب من

إىل األمانة العامة لالحتاد مجيع املقرتحات لبند طارئ  تقدمجيب أن من أجل ضمان الرتمجة، والنشر، . الربملانية
مذكرة  املقرتحات . ينبغي أن تتضمن17:00، الساعة آذار/مارس 11الربملاين الدويل مبوعد أقصاه يوم 

 الطلب. يشملهبوضوح نطاق املوضوع الذي  حيددانموجزة ومشروع قرار،  تفسريية
 

 اجمللس احلاكم
متثيل  يشمل أن وجيب. الدويل الربملاين االحتاد يف ممثالا  برملان كل  من أعضاء ثالثة من احلاكم اجمللس يتألف

الوفود املؤلفة من جندر واحد على عضو واحد  وستقتصر. والنساء الرجال من كالا   احلاكم اجمللس يف كل برملان
 (.1.2 احلاكم القاعدة اجمللس) فحسب

 جدول يف إضافية بنود إدراج يطلبوا أن اجمللس ألعضاء جيوز احلاكم، اجمللس قواعد من 13 للقاعدة ووفقاا 
 النظام من 20 للمادة وفقاا  حتدد وتوّجه، اليت اجمللس والية ضمن البنود هذه تندرج أن وجيب. األعمال

 .تنفيذها وتراقب الدويل الربملاين االحتاد أنشطة األساسي،

 االستماع وبعد. احلاكم اجمللس أعضاء مجيع إىل إضافية بنود إدراج طلبات مجيع الفور على األمانة وست حيل
 ذلك األمانة تلقت حال يف هبا املدىل األصوات أبغلبية الطلب هذا يف اجمللس يبتّ  التنفيذية، اللجنة رأي إىل

 .الثلثني أبغلبية وإال األقل؛ على يوماا  عشر خبمسة الدورة افتتاح قبل الطلب
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 اللجان الدائمة
 لالحتاد الربملاين الدويل.  146ستجتمع اللجان الدائمة األربع خالل اجلمعية العامة الـ

اهلجمات واجلرائم اإللكرتونية: املخاطر اجلديدة  البند املوضوع للسلم واألمن الدوليني اللجنة الدائمةوستناقش 
 وستعتمد قراراا بشأنه.  ،العامليعلى األمن 

اجلهود الربملانية املبذولة لتحقيق رصيد كربون سليب يف  البند املوضوعلتنمية املستدامة لستناقش اللجنة الدائمة  -
 وستعتمد قراراا بشأنه. ،الغاابت

 

جلسات استماع، وحلقات نقاش، كما هو موافق عليه يف اجلمعية العامة  األخراتن الدائمتان اللجنتان وستعقد
 .مرفقة طيهجداول أعمال اللجان الدائمة األربع  ردوتلالحتاد الربملاين الدويل.  145الـ
 

 املشاركة
لربملاانت  10 مثانية مندوبني كحد أقصى، أو جيوز للربملاانت األعضاء يف االحتاد الربملاين الدويل أن تعنّي 

من النظام األساسي(. جيب  2الفقرة  10مليون نسمة أو أكثر )املادة  100البلدان اليت يبلغ عدد سكاهنا 
 ين اثنني.اإلضافيني املرافقني للوفود مستشار   ربملانينيأال يتجاوز عدد ال

الدويل يف الوفود ويرجى تذكري الربملاانت األعضاء أبنه ينبغي إشراك شاغلي مناصب االحتاد الربملاين 
لالحتاد  لكرتويناملوقع اال علىوميكن االطالع على قائمة شاغلي املناصب احلاليني  .العامة الوطنية إىل اجلمعية

-www.ipu.org/about-ipu/structure-andالتايل:  رابطالربملاين الدويل على ال
governanceشاغلي املناصب. . وقد يتأخر أتكيد التسجيل ابلنسبة للوفود اليت ال تضم 

 كان يضم  إذا إضافياا  وفداا  يسجلوا أنلألعضاء  جيوز"...، اسيمن النظام األس 3الفقرة  10دة املاومتاشياا مع 
 وأال يكون اجلنسني من مؤلفاا  الوفد يكون أن شريطة( سنة 45 من أقل) األقل على واحداا  شاابا  برملانياا  عضواا 
إن الربملاانت األعضاء ترحب بضم أكثر من  ،. وبطبيعة احلالعليه" املقررة املسامهات تسديد يف متأخراا  العضو

 برملاين شاب إىل وفودها.

يف  والتوازن السياسي التكافؤ بني اجلنسني حتقيقإىل على السعي  أيضاا  مجيع الربملاانت األعضاء عشجّ وت  
حصراا من برملانيني من  أتلفإن أي وفد  ،اسيمن النظام األس 4الفقرة  10دة مالل ووفقاا  وفودها. شكيلةت

 . شخص واحدإىل تلقائياا  عدده للجمعية العامة، سيتم ختفيض متتاليني دورتنيه لنفس اجلنس
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 11 يوم آخر وقت يف أو ،مارس/آذار 10 يف اجتماعاهتا موعد حتديد اجليوسياسية اجملموعات من ويرجى
 .الربملانيات النساء منتدى جلسات مع يتعارض ال ، حبيثمارس/آذار

إنَّ أعضاء االحتاد الربملاين الدويل املرتتب عليهم متأخرات تساوي أو تزيد عن مبلغ االشرتاكات املستحقة و 
يف اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل،  اثننيال جيوز أن ميثلهم أكثر من مندوبني عليهم لسنتني كاملتني سابقتني 

  .التصويت هلم حيق وال، األساسي( من النظام 2الفقرة  5)املادة 

 األعضاء، هبا يتمتع اليت ابحلقوق نفسها الدائمة وجلاهناالعامة  اجلمعية يف يشاركوا أن املنتسبني لألعضاء وجيوز
 .انتخايب ملنصب مرشحني وتقدمي التصويت يف احلق ابستثناء

 دائمني مراقبنيبصفة  اجلمعية يف املمثلة احلاكم اجمللس يدعوها اليت األخرى واهليئات الدولية وحيق للمنظمات
 .أقصى كحد  اثنني مندوبني تسجل أن

لعدد حمدود من املقاعد.  عقد اجتماعات اجلمعية العامة واجمللس احلاكم،ت  س، حيث العامة اجللسات قاعة تتسعو 
 من كاف  عدد ختصيص إىل العامة األمانة ستسعى ،146العامة الـ للجمعية الفعلي حلضورا يسمح به امل وتبعاا 

 أن احملتمل للتصويت الالزمة املقاعد من كاف    عدد وفد لكل سي خصص وعلى األقل،. الوفود جلميع املقاعد
 جتريه اجلمعية العامة أو اجمللس احلاكم.

 
 التوجيهية )جلنة التسيري( اللجنة

ورئيس االحتاد الربملاين الدويل وانئب رئيس  العامة من رئيس اجلمعية العامة تتألف اللجنة التوجيهية للجمعية
 .اللجنة التنفيذية. وجيوز لرؤساء اللجان الدائمة أن يشاركوا يف أعمال اللجنة التوجيهية بصفة استشارية

واللجنة التوجيهية مكلفة، مبساعدة األمني العام لالحتاد الربملاين الدويل، ابختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان 
. وستعقد اجللسة األوىل للجنة التوجيهية يف الساعة العامة الفعال واإلدارة السهلة ألعمال اجلمعية التنظيم

 آذار/مارس. 12من يوم  08:00
 

 146اجلمعية العامة الـ خالل ملؤها املطلوب الشواغر
 اإللكرتوين املوقع على الدويل إىل األعضاء، وستنشر الربملاين االحتاد هيئات بشواغر أولية سيتم تعميم قائمة

 .اجلمعية العامة افتتاح قبل الدويل الربملاين لالحتاد
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 الرئيسية وهيئاته الدويل الربملاين للجان االحتاد ترشيحات تقدمي يف النظر إىل مدعوة األعضاء وإن الربملاانت
مع األخذ ابالعتبار متطلبات  ،(us/structure/assembly-https://www.ipu.org/about) األخرى

التوازن اجلندري للهيئات املعنية، كما هو منصوص عليه يف النظام األساسي لالحتاد الربملاين الدويل وقواعده. 
 يف برملاهنم يدعمهم أن وينبغي ة،املعين اهليئات عمل جماالت يف املستطاع، قدر ابخلربة، املرشحون يتمتع أن وينبغي

 االحتاد يف ربملاانت األعضاءال شجعوي   .الدويل الربملاين االحتاد مناصب يف شاغلي بصفتهم مبهامهم االضطالع
 .الرتشيحات تقدمي بشكل خاص على االحتاد حالياً مناصب يف يشغلون ال الذين واألعضاء الدويل الربملاين

 نالربملانيات لتجديد نصف أعضاء املكتب، الذين انتهت مدة عضويته النساء وستجرى انتخاابت ملكتب
 ةالبالغة أربع سنوات. لذلك سيتم جتديد مقعدي ممثلني لكل جمموعة جيوسياسية. مث ينتخب املكتب رئيس

 .ةوانئباا اثنياا للرئيس
 ينتخب اجمللس املنتخب حديثاا . مث أبكمله انتخاابت لتجديد جملس منتدى الربملانيني الشباب وستجرى أيضاا 
 رئيسه اجلديد.

 

 األعمال جدول بنود واختيار القرارات مشاريع إعداد
للسلم واألمن الدوليني واللجنة الدائمة للتنمية  الدائمة قرارات اللجنة إبعداد املتعلقة النهائية املواعيد يلي ما يف

 على الشكل التايل: املستدامة
 ات، واملذكراتالقرار  عيار مشلتقدمي  املشاركني للمقررين النهائي املوعد 2022 ديسمرب/كانون األول 16

 التفسريية إىل األمانة العامة لالحتاد الربملاين الدويل. 
املقرتحات للتعديالت  الحتاد الربملاين الدويلا املوعد النهائي ليقدم أعضاء 2023 فرباير/شباط 24

 .  اتع القرار ير اعلى مش
 لالحتاد الربملاين الدويل 146الـاجلمعية العامة  2023 مارس/آذار 11-15

 .اواعتماده اتللقرار  النهائية الصيغة وضع
 
 

الفقرة  13هم يف صياغة القرارات بتقدمي مدخالت خطية موجزة )املادة اوميكن جلميع الربملاانت األعضاء أن تس
من النظام الداخلي للجنة الدائمة(. كما تشجعهم على تقدمي مدخالت ملشروع القرار الذي ستعتمده اللجنة  1

العامة  يف اجلمعية االجتار ابأليتام: دور الربملاانت يف احلد من األضرارلدميقراطية وحقوق اإلنسان بشأن لالدائمة 
اخلطية يف مشروع القرار هذا  ابملدخالت(. نرحب 2023بر لالحتاد الربملاين الدويل )تشرين األول/أكتو  147 الـ

 .2023أبريل نيسان/ 3حىت 

https://www.ipu.org/about-us/structure/assembly
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الدائمة  اللجنة مكتب اجتماع من واحد يوم قبل البنود بشأن مقرتحات تقدمي ينبغي الدائمة، اللجان لقواعد ووفقاا 
لالحتاد الربملاين  األمانة العامة إىل يقدموا أن ،ينبغي على األعضاء الذين يرغبون بذلك النحو، هذا وعلى. املعنية
للسلم واألمن الدوليني واللجنة الدائمة  الدائمة اللجنة افيه ستنظر اليت ةد املوضوعو البن بشأن مقرتحاهتم الدويل

 .3202 سر ما/آذار 13موعد أقصاه  يف للتنمية املستدامة
 

بل اختاذ قرار هنائي من الدائمة املعنية ق ناتب اللجاريها مكجتوستكون هذه املقرتحات األساس للمشاورات اليت 
 .املذكورة أعاله الدائمة انقبل اللج

 
 من جدول األعمال( 3املناقشة العامة )البند 

تعزيز التعايش السلمي واجملتمعات الشاملة على موضوع  146املناقشة العامة يف اجلمعية العامة الـ سرتكز
 .للجميع: مكافحة التعصب

العامة  املناقشة أثناء يتكلما أن وفد كل  ني منل  ملمث   ، ميكن(1القاعدة  22)املادة  اجلمعية العامة ومتاشياا مع قواعد
 املناقشة خذ الكلمة يفأي أن وفد كل  من إضايف عضو ألي جيوز. مناسباا  يرونه حسبما التحدث وأن يتشاركا وقت

برملانية يكون/تكون أن شرط العامة،   شاابا/شابة. برملانيا/ا

خارج تسجيل املتحدثني لألعضاء التسجيل يف حلظتها يف مكتب  جيوز، املناقشة العامةمن أجل أخذ الكلمة يف و 
وجيوز لألعضاء  ،((EWB)مركز البحرين العاملي للمعارض ، B-C-D)القاعة الكربى العامة  اتقاعة اجللس

سيفتح اعتباراا الذي  ،(1)مرفق رقم  نظام التسجيل عرب اإلنرتنتعرب أن يسجلوا املتحدث/املتحدثني مسبقاا أيضاا 
 .2022 ديسمرب/كانون األول  12من 

 وسيتم حتديد وقت التحدث استناداا إىل عدد املتحدثني املسجلني وإىل املبادئ التوجيهية العامة التالية: 
 

 دقائق 7 جزء رفيع املستوى )رؤساء(  القائمة أ
 دقائق 6 املتحدثون األولون من الوفود القائمة ب
 دقائق ملتحدثني اثنني(  7)على ما جمموعه  الوقت املتبقي املتحدثون الثانيون من الوفود القائمة ج
 دقيقتان الربملانيون الشباب القائمة د

 .مارس/آذار 11يوم  17:00الساعة  عند القرعة العلنية بواسطةسيتم حتديد ترتيب املتحدثني و 

 .حدث املسجلني، أن تقرر تقليص الوقت املخصص للتحدثنيللجنة التوجيهية، ابلنظر إىل عدد املت كنميو 

https://registration.ipu.org/146Speakersregistration
https://registration.ipu.org/146Speakersregistration


8 51/  

 ترمجة األمانة العامّة لالحتاد الربملاين العريب

 نواب رئيس اجلمعية العامة
من قواعد اجلمعية العامة، حيق جلميع الوفود من الربملاانت األعضاء أن تسمي واحداا  3الفقرة  7وفقاا للقاعدة 

مكان رئيس اجلمعية  البعض من نواب الرئيس ليحّلوامن أعضائها انئباا لرئيس اجلمعية العامة. وسيتم استدعاء 
 العامة خالل إحدى اجللسات أو يف جزء  منها.

 

ابع لالحتاد الربملاين الدويل، يرجى من الوفود أن تعلن عن اسم الربملاين الذي وعند الوصول إىل مكتب التسجيل الت
 األمانة العامة لالحتاد الربملاين الدويلترشحه كنائب لرئيس اجلمعية العامة. وبدالا من ذلك، ميكن تقدمي األمساء إىل 

) documents@ipu.org(، مارس/آذار 12ظهراا، يوم  12:00الساعة  حبلول . 
 
 األصواتوزيع ت

امللحق يف  614الـ األصوات املخصصة للوفود املشاركة يف اجلمعية العامةيعرض توزيع جدول مؤقت  سيتوفر
 .3رقم 

، وعند الضرورة، إبالغ بلدهم اسم مقابل من األرقام املخصصة هلم التحققيرجى من الربملاانت األعضاء و 
اجلدول وسيوزع  .اجلمعية العامةقبل انعقاد  مطلوبة تعديالتالعامة لالحتاد الربملاين الدويل خطياً أبي  األمانة

 .عند افتتاح اجللسةاألصوات يف اجلمعية العامة الذي يبني توزيع النهائي 
 

 والكلمات والواثئق اللغات
لالحتاد )العربية،  العامةلغات عمل اجلمعية بالحتاد الربملاين الدويل خدمات الرتمجة الفورية ل العامة مانةاألستقدم 

 .التشريعية كافةالفرنسية، واإلسبانية( يف اجتماعات اهليئات و ليزية، اإلجنو 
 

لسات اجلمعية ومت حجز أربع مقصورات أخرى للرتمجة الفورية للغات الصينية، واليبانية، والربتغالية، والروسية يف ج
سيتوفر عدد حمدود من املقصورات اإلضافية يف القاعة العامة. يتحمل الطرف الطالب العامة واجمللس احلاكم. 

 التكاليف ذات الصلة. سيتم تناول هذه الطلبات على أساس األولوية ابألسبقية.  
 

 الجتماعات اللجان الدائمة، ومنتدى النساء الربملانيات ومنتدى الربملانيني عدعن ب  وستتوفر الرتمجة الفورية 
. لذلك، ينبغي على وجلسة مجعية األمناء العامني للربملاانت الوطنية ،وجلنة حقوق اإلنسان للربملانيني الشباب

mailto:documents@ipu.org
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لفوريني مدربون بشكل التأكد من أن مرتمجيهم اهذه االجتماعات الربملانيني الراغبني يف احلصول على قناة يف 
 . Interprefyكامل على منصة إنرتبريفاي 

 

على  وعند الضرورة، يرجى التواصل مع خدمات املؤمترات التابعة لالحتاد الربملاين الدويل للمزيد من املعلومات
  . services@ipu.org-confالربيد اإللكرتوين التايل: 

 

 ،العامة لجمعيةل اإللكرتونية صفحةالنشر نصوص البياانت الرمسية اليت تسلم يف املناقشة العامة على ست  و 
 عرب الربيد اإللكرتوين كلماهتمإرسال   دالوفو مجيع جيب على ابلتايل،  العامة. من سجالت اجلمعية اا وستكون جزء

اإلجنليزية، والفرنسية  اتابللغ الكلمات. وبسبب القيود التقنية، سيتم نشر speeches@ipu.org :التايل
 فحسب.واإلسبانية 

 

احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل للحد من انبعااثت الكربون من املنظمة لس مع القرار الذي اختذه اجمل شياا اومت
 عات الواثئق ملختلف جلسات اجلمعيةتتم طباعة عدد حمدود من جممو سومواصلة احلد من النفاايت الورقية، 

  .العامة
 
 

 اخلليوية تطبيق اجلمعية العامة على اهلواتف
. 2023 فرباير/شباطيف  جماانا على اهلواتف اخلليوية، متاحاا للتحميل 146سيكون تطبيق اجلمعية العامة الـ

نرتنت لواثئق االحتاد الربملاين الدويل الرمسية كجزء من سياسة ويهدف التطبيق إىل متكني تسهيل التشاور عرب اإل
 الحتاد الربملاين الدويل.ل العامة معياتاجلالورقة الذكية لالحتاد الربملاين الدويل وتسهيل مشاركة املندوبني يف 

 

 نتائج اجلمعية العامة
ستكون . ابإلضافة إىل ذلك، 146الـ اجلمعية العامة نتائجمن ة واحدة مطبوع ةنسخعلى  كافة  الوفود ستحصل

على موقع االحتاد الربملاين الدويل بعد أسبوعني من اختتام اجلمعية العامة، عند ذلك ميكن حتميل الوثيقة متوفرة 
 PDF).بصيغة )لكرتونية كاملة إنسخة 

 
 التسجيل

 ديسمرب/كانون األول  12ابتداءا من سيتم تفعيل نظام التسجيل عرب اإلنرتنت التابع لالحتاد الربملاين الدويل 
. ستتوفر مذكرة معلومات حول كيفية استخدام نظام التسجيل على الصفحة اإللكرتونية للجمعية 2022
  .3202 مارس/آذار 3 وهو للتسجيل النهائي املوعد احرتام الوفود مجيع من ي طلب العامة. 

mailto:conf-services@ipu.org
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 09 من اعتباراا ، (EWB)البحرين العاملي للمعارض مركز  يف واملعلومات التسجيل مكتب خدمة وسيفتح
من الساعة آذار/مارس  14ولغاية  10ومن  ،18:00 ولغاية الساعة 09:00 الساعة من مارس/آذار

 . 18:00ولغاية الساعة  08:00من الساعة  مارس/آذار 15يف ، و 18:30ولغاية الساعة  08:00

 هام:

ي طلب من املندوبني تقدمي عناوين بريدهم اإللكرتوين الفردية كجزء من إجراءات التسجيل عرب اإلنرتنت، 
أن تضاف إىل القائمة الربيدية لالحتاد الربملاين الدويل وستتلقى معلومات  . وهي بذلك تقبل ضمناا ومهام اللجنة

ت كأساس لقاعدة بياان  مستكملة منتظمة عن عمل االحتاد الربملاين الدويل. وستستخدم هذه املعلومات أيضاا 
االحتاد الربملاين الدويل ملتزم ابحرتام خصوصية  إنبني أعضاء الربملان. التواصل لالحتاد الربملاين الدويل لتيسري 

األشخاص الذين يتعامل معهم. ميكن االطالع على مزيد من املعلومات حول كيفية استخدام االحتاد الربملاين 
 .statement-privacy/www.ipu.org: عرب الرابط التايلالدويل لبياانته 

 املنامةاملندوبني يف إقامة 
، إن املندوبني مدعوون إىل االطالع على املوقع املنامةاللوجستية املتعلقة إبقامة املندوبني يف  املسائل جلميع

 :التايل على الرابط قريباا  احي تس الذي ،614للجمعية العامة الـ مملكة البحريناإللكرتوين الذي أعده برملان 
https://ipu.bh. 

، تفاصيل حول إقامة مملكة البحرينوتتضمن وثيقة املعلومات العامة، اليت سرتسل مع الدعوة الرمسية من برملان  
أبنه  الوفـــود تذكيـــر دق يف أقرب وقت ممكن. ونــودا. جيب أن تقدم الطلبات حلجوزات الفناملنامةاملندوبني يف 

متاشياا مع املمارسة املتبعة يف االحتاد الربملاين الدويل، تتحمل مؤسساهتم تكاليف السفر الدويل، واإلقامة يف 
 الفندق.

 
 
 
 
 
 
 

https://ipu.bh/
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 وجيب أن يكون لدى مجيع املندوبني ضمان صحي دويل عند السفر إىل اخلارج. 

اخلاصة ابجلمعية  مملكة البحرينوميكن احلصول على معلومات ومساعدة إضافية مباشرة من األمانة العامة لربملان 
 عرب: 146العامة الـ

 17888444 973+ اهلاتف:

 Ipuinfo@bahrain.com الربيد اإللكرتوين:

 https://ipu.bh املوقع اإللكرتوين:
 )سيتوفر قريباا(

 

 
  

https://ipu.bh/
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 الصلة ذات واالجتماعات 146لــ ا للجمعية العامة الزمين اجلدول
 2023آذار/مارس  15لغاية  11، من املنامة

 

 2023مارس /آذار 09 ،ميساخل
 بداية التسجيل  18:30 – 09:00 

 *التنفيذية اللجنة 13:00 - 10:00 

 *التنفيذية اللجنة 18:00 – 15:00 
  2023مارس /آذار 10 ،اجلمعة

 بني الرجال والنساء )اجلندرية(* جمموعة الشراكة 10:00 – 09:00 

 جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني* 13:00 - 09:30 

  *التنفيذية اللجنة 13:00 – 10:00 

 جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني* 18:00 – 14:30 
 2023مارس /آذار 11 ،السبت

 * النساء الربملانياتمكتب  10:00 – 09:00 

 * )ابللغة اإلجنليزية فحسب(جمموعة مسهلي احلوار حول قربص 11:30 – 09:30 

 اجتماع مستشاري وأمناء سر الوفود  11:00 – 10:00 

  النساء الربملانياتمنتدى  13:00 – 10:30 

 *رؤساء اجملموعات اجليوسياسية ورؤساء اللجان الدائمة بنياجتماع مشرتك  13:00 – 11:30 

 النساء الربملانياتمنتدى  17:30 – 14:30 

 جلنة شؤون الشرق األوسط* 17:30 – 14:30 

 )ابللغة اإلجنليزية فحسب(* الفريق االستشاري املعين ابلصحة 17:30 – 14:30 

 جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني* 18:00 – 14:30 

 احلفل االفتتاحي 20:00 – 19:00 
  2023مارس /آذار 12 ،األحد

 *العامة للجمعية التوجيهية )جلنة التسيري( اللجنة 09:00 – 08:00 

 اجمللس احلاكم 11:00 – 09:00 
 

 *اجللسة مغلقة
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  2023مارس /آذار 12 ،األحداتبع 

 للسلم واألمن الدوليني الدائمةاللجنة  12:30 – 09:00 
اهلجمات واجلرائم اإللكرتونية:  مناقشة وبدء الصياغة يف جلسة عامة حول مشروع القرار بشأن

 العاملياملخاطر اجلديدة على األمن 

 اللجنة الدائمة للتنمية املستدامة  12:30 – 09:00 
اجلهود الربملانية املبذولة لتحقيق  جلسة عامة حول مشروع القرار بشأنمناقشة وبدء الصياغة يف 

 رصيد كربون سليب يف الغاابت

 *منتدى الربملانيني الشباب جملس  11:00 – 09:30 
مجعية األمناء 

 العامني للربملاانت
 الوطنية

 الوطنية مجعية األمناء العامني للربملاانتاجتماع   12:30 – 11:00

 
التعايش السلمي واجملتمعات الشاملة  تعزيزاملوضوع العامة بشأن  ناقشةبدء امل اجلمعية العامة: 13:00 – 11:00

 للجميع: مكافحة التعصب

 
 *اللجنة الدائمة للدميقراطية وحقوق اإلنسانمكتب  13:00 – 11:30

 
  مأدبة غداء لرؤساء الربملاانت )بناء على دعوة( 14:30 – 13:15

 
 منتدى الربملانيني الشباب 16:00 – 14:00

 
 للسلم واألمن الدوليني اللجنة الدائمة 17:00 – 14:00

ابهلجمات واجلرائم اإللكرتونية: املخاطر اجلديدة على صياغة مشروع القرار يف جلسة عامة املتعلق 
 األمن العاملي

 
 *اإلرهاب والتطرف العنيفالفريق االستشاري الرفيع املستوى املعين مبكافحة  18:30 – 14:00

 يتبعه:
 إىل إنقاذ منطقة الساحل الدعوةنقاش: حلقة 

 
 عامةالناقشة امل: اجلمعية العامة 17:00 – 14:30

مجعية األمناء 
 العامني للربملاانت

 الوطنية

 الوطنية مجعية األمناء العامني للربملاانتاجتماع  17:30 – 14:30

 *اجللسة مغلقة
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  2023مارس /آذار 12 ،األحداتبع 

 
 جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني* 18:00 – 14:30

 
 جملس منتدى الربملانيني الشباب* 17:00 – 16:15

 
 منتدى الربملانيني الشباب لالحتاد الربملاين الدويل 17:15 – 17:00

 اجلمعية العامة 18:30 – 17:00 
 قرار بشأن البند الطارئ

  2023 مارس/آذار 13، ثننياإل

 09:00 – 13:00 
09:00 – 10:30 
10:30 – 13:00 

 اجلمعية العامة
  مناقشة البند الطارئ -
 مواصلة املناقشة العامة -

 
 للسلم واألمن الدوليني اللجنة الدائمة 13:00 – 09:00

اهلجمات واجلرائم اإللكرتونية:  مشروع القرار بشأن حول عامةإمتام صياغة مشروع القرار يف جلسة 
 العاملياملخاطر اجلديدة على األمن 

 
 *لشؤون األمم املتحدةمكتب اللجنة الدائمة  11:00 – 09:30

 
 اللجنة الدائمة للدميقراطية وحقوق اإلنسان 13:00 – 09:30

دور الربملاانت االجتار ابأليتام:  بشأن مناقشة مشروع القرار املقرر اعتماده يف اجلمعية العامة
 يف احلد من األضرار

 جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني* 13:00 – 09:30 
مجعية األمناء 

العامني للربملاانت 
 الوطنية

 اجتماع مجعية األمناء العامني للربملاانت الوطنية 12:30 – 10:00

 
 املناخ بشأنإجراءات الرقابة  حولحلقة نقاش  13:00 – 11:30

 
 ألمم املتحدة التابعة لملستقبل ا قمةلعمل للتحضري  ورشة  16:00 – 14:30

 *جمموعة العمل حول العلم والتكنولوجيا 17:30 – 14:30 

 *فريق عمل االحتاد الربملاين الدويل املعين ابحلل السلمي للحرب يف أوكرانيا 17:30 - 14:30 
 

 *اجللسة مغلقة
 



15 51/  

 ترمجة األمانة العامّة لالحتاد الربملاين العريب

  2023 مارس/آذار 13، ثننياإلاتبع 

 
 تنمية املستدامةاللجنة الدائمة لل 18:30  - 14:30

اجلهود الربملانية املبذولة لتحقيق رصيد صياغة القرار يف جلسة عامة حول مشروع القرار بشأن 
 كربون سليب يف الغاابت

 
 اجلمعية العامة 18:30  - 14:30

  عامةالناقشة امل مواصلة

 *الطارئ البند بشأن احملتملة الصياغة جلنة 18:30  - 14:30 

 
 *الدائمة للسلم واألمن الدوليني اللجنةمكتب  18:30  - 16:30

 2023مارس /آذار 14الثالاثء، 

 
 جمموعة الشراكة بني الرجال والنساء )اجلندرية(* 10:00 – 09:00

 
 لشؤون األمم املتحدةاللجنة الدائمة  11:00 – 09:00

 *للتنمية املستدامة اللجنة الدائمةمكتب  11:00 – 09:00 

 
 اجلمعية العامة 13:00 – 09:00

 عامةالناقشة امل مواصلة

 
09:30 – 12:30 

 
 اللجنة الدائمة للدميقراطية وحقوق اإلنسان

الزخم الربملاين لصاحل مكافحة املعلومات املضللة، وحمتوى الكراهية  حلقة نقاش بشأن موضوع
 الفضاء اإللكرتوينواحملتوى التمييزي يف 

مجعية األمناء 
العامني للربملاانت 

 الوطنية

 اجتماع مجعية األمناء العامني للربملاانت الوطنية  12:30 – 10:30

 
 اللجنة التنفيذية* 13:00 – 10:00

 
 *جلنة تعزيز احرتام القانون الدويل اإلنساين 13:00 - 11:30

 
 الربملانياتمنتدى النساء  12:30 - 11:30

 
 مكتب منتدى النساء الربملانيات* 14:30 – 13:30

 
  منتدى النساء الربملانيات 15:30 - 14:30

 

 *اجللسة مغلقة
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 2023مارس /آذار 14الثالاثء، اتبع 

 
 للسلم واألمن الدوليني الدائمةاللجنة  16:30 - 14:30

 العاملياهلجمات واجلرائم اإللكرتونية: املخاطر اجلديدة على األمن  مشروع القرار بشأن اعتماد
مجعية األمناء 

العامني للربملاانت 
 الوطنية

 اجتماع مجعية األمناء العامني للربملاانت الوطنية 17:30 – 14:30

  جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني* 18:00 - 14:30 

 
 اجلمعية العامة 18:30 - 14:30

 اعتماد قرار بشأن البند الطارئ،  -
 تنفيذ قرارات االحتاد الربملاين الدويل  املساءلة يف متابعة جلسة خاصة بشأن  -
 اختتام املناقشة العامة -

 املعرضني للخطر ربملانينيعمل بشأن التضامن الربملاين مع الورشة  16:30 - 15:00 

 واإلجنابية عمل بشأن الصحة اجلنسيةورشة  18:30 - 17:00 

 اللجنة الدائمة لشؤون األمم املتحدة 18:00 - 16:00 

 
 تنمية املستدامةاللجنة الدائمة لل 18:30 - 17:00

 اجلهود الربملانية املبذولة لتحقيق رصيد كربون سليب يف الغاابتالقرار بشأن  اعتماد مشروع
 2023 مارس/آذار 15، ربعاءاأل

 النساء الربملانيات*مكتب  10:00 – 08:00 

 
 اجمللس احلاكم 13:00 – 09:00

  للربملانيني، اإلنسان حبقوق املتعلقة القرارات -
 املتخصصة االجتماعات تقارير -

مجعية األمناء 
العامني للربملاانت 

 الوطنية

10:00 – 12:30 
 

 اجتماع مجعية األمناء العامني للربملاانت الوطنية
 

 
 احلاكماجمللس   - 14:30

 
 
 

 ة مغلقةساجلل*
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 2023 مارس/آذار 15، ربعاءاألاتبع 

 
لس اجملهناية  عند

 احلاكم
 
 
 

 اجلمعية العامة
 القرارات اعتماد -
 تقارير اللجان الدائمة -
 الوثيقة اخلتامية للمناقشة العامة -
 اخلتامية اجللسة -

 ة مغلقةساجلل*

 ز:مو دليل الر 
                    

اجمللس /اجلمعية العامة
 احلاكم

األخرى مبا العامة فعاليات اجلمعية  حلقات النقاش/اللجان
 اجللسات املغلقة فيها
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 لالحتاد الربملاين الدويل 146الـــاجلمعية العامة 
 (2023آذار/مارس  15 – 11) املنامة

 

 

  

 

 

 مذكرة توضيحية للمناقشة العامة حول موضوع:

 تعزيز التعايش السلمي واجملتمعات الشاملة للجميع: مكافحة التعصب
 الدويلاملدعوم من معاهدات ومعايري أخرى حلقوق اإلنسان والقانون  اإلنسان،ينص اإلعالن العاملي حلقوق 

على أن أساس احلرية والعدالة والسالم يف العامل هو االعرتاف ابحلقوق املتساوية وغري القابلة للتصرف  ،اإلنساين
أو  ،اإلثنيةأو  ،أو اللغة ،أو اللون ،أو العرق ،مبا يف ذلك الثقافة أساس،دون متييز على أي  من األفراد،جلميع 
 أو االنتماء السياسي. ،أو التوجه اجلنسي ،اجلندريةأو اهلوية  ،الدين

ن تكون متماسكة أباجملتمعات اليت تكون شاملة واليت يتم فيها احلفاظ على احلقوق ومن املرجح أن تتميز 
 دول اجلوارفإن قبول حقوق اآلخرين والعالقات اجليدة مع ، ملعهد االقتصاد والسالم اا وسلمية ودميقراطية. وفق

هي جوانب من السالم اإلجيايب الذي يساهم يف اجملتمعات السلمية. تشري املزيد من البياانت إىل أن الثقة بني 
يعترب تعزيز  1.اجملتمعات ترتجم إىل ثقة أكرب يف املؤسسات وقدرة أكرب على الصمود يف مواجهة النزاعات

. كما أنه حمور 2030عام لة للتنمية املستدامة لاجملتمعات السلمية والشاملة ركيزة مهمة يف خطة األمم املتحد
 تركيز رئيسي السرتاتيجية االحتاد الربملاين الدويل.

. يكشف مؤشر السالم العاملي وسالماا  وأقل تساحماا  أكثر انقساماا  أصبح العامل مكاانا  األدلة،لرغم من هذه واب
 اخلمس عشرة املاضية. أن العامل يف أدىن مستوايته من السالم يف السنوات 2022لعام ل

                                                           
1   copy.pdf-content/uploads/2017/02/SC2_Framework-https://www.sfcg.org/wp  

 اجلمعية العامة
 3البند 

A/146/3-Inf.1 
 2022تشرين الثاين/نوفمرب  30
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وأن  التدهور،العديد من املؤشرات على أن التعايش السلمي واالندماج يف مجيع أحناء العامل آخذان يف  ويرد
عام الاملظاهرات العنيفة طوال  تصاعدأشار  العاملي،ملؤشر السالم  وفقاا التعصب والتمييز آخذان يف االزدايد. 

إىل زايدة االستقطاب وانتقاد اهلياكل اإلدارية واخنفاض التسامح جتاه وجهات النظر املتباينة. يستمر  2022
لتقرير صادر عن مفوضية األمم املتحدة  وفقاا  األقليات،خطاب الكراهية عرب اإلنرتنت يف زرع االنقسام ويزداد ضد 

تتضاءل الثقة يف احلكومة ووسائل اإلعالم يف مجيع  ذلك، ابإلضافة إىل 2021.2عام لالسامية حلقوق اإلنسان ل
 والتمييز الديين والعنصرية وكراهية األجانب آخذة يف االزدايد. الدينية،احلرايت  تقييدأحناء العامل، ويتم 

ة ابالجتاهات العاملية لتزايد عدم املساواة االجتماعي اا معقد ترتبط عبارات التعصب أو اإلقصاء هذه ارتباطاا و 
وتزايد التهديدات للسالم  احلقوق، وتقييد اإلنسان،وتدهور الثقة يف الدميقراطية ومعايري حقوق  واالقتصادية،

التماسك االجتماعي والسالم  كل ذلك  واألمن من خالل التطرف العنيف أو انتشار املعلومات املضللة. يهدد
 العاملي.

يتطلب العمل من أجل التغلب على التعصب وتعزيز التعايش السلمي واجملتمعات الشاملة استجابة شاملة من و 
وأن يكون الربملانيون  للشعب، ممثلة، ابعتبارها اا حامس اا دور  تؤدي. جيب على الربملاانت أن اجلهات املعنيةخمتلف 

 وكذلك االحتياجات والرغبات. ،واملخاوفهم الصوت الذي يتم من خالله التعبري عن املظامل 

جتعلها األوصياء على سيادة  -والتمثيل والرقابة  وإعداد املوازنةسن القوانني  -إن الوظائف الرئيسية للربملاانت و 
 تؤدي العامل،لرغم من التهديدات احلالية للتعايش يف مجيع أحناء ابالقانون واملواطنة وحقوق اإلنسان والعدالة. 

من خالل محاية احلقوق والقيادة  وسلمية،يف مساعدة اجملتمعات على أن تصبح أكثر مشولية  اا حامس اا دور الربملاانت 
 ابلقدوة.

من واليته األساسية للعمل "من أجل السالم  اا التزام االحتاد الربملاين الدويل بتعزيز التماسك والشمول جزء ويشكل
 الذي احلالية،ثيلية". وهذا جزء ال يتجزأ من اسرتاتيجيته والتعاون بني الشعوب والتأسيس القوي للمؤسسات التم

 للدميقراطية. نطاقاا  األوسع األنظمةنظر إىل الربملاانت على أهنا جزء من ي

ومنشوراته  العامة اإلدماج والتعايش والسالم يف إعالانت مجعيته مسائلاالحتاد الربملاين الدويل بشكل متكرر  وتناول
عام اليف  ،املواطنة واهلوية والتنوع اللغوي والثقايف يف عامل تسوده العوملةأقر إعالن مدينة كيبيك بشأن  3وأنشطته.

                                                           
2   expert-says-minorities-against-increasing-hate-online-ttps://www.ohchr.org/en/stories/2021/03/reporth 

 overview.pdf/10e/chiapas-http://archive.ipu.org/splz –تعزيز الربملاانت الشاملة: متثيل األقليات والشعوب األصلية يف الربملان راجع  3

http://archive.ipu.org/splz-e/chiapas10/overview.pdf
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وسيلة لبناء الثقة داخل ابعتبارها بني احرتام التنوع والشمول والتماسك االجتماعي  التوازنأبمهية ، 2012
 ،حياة عالية. أقر إعالن سانت بطرسربغ وجودة ،واالزدهار ،للتقدم اا مسبق اا شرطابعتبارها ما بينها و  اجملتمعات ويف

أبن احلوار بني  ،تعزيز التعددية الثقافية والسالم من خالل احلوار بني األداين واألعراقبشأن ، 2017عام اليف 
مليات املعيارية تعزيز العبضروري للسالم والتعددية الثقافية، وأن برملاانت العامل ملتزمة  واإلثنياتاألداين والثقافات 

 .للشعب ةممثل، إذ إهنا واألطر القانونية

وهي تغري  الرئيسية،تشجع اسرتاتيجية االحتاد الربملاين الدويل احلالية على تركيز السياسات على التحدايت العاملية و 
 واألمن؛م لالسو  الشباب؛ومشاركة  الرجال والنساء )اجلندرية(الدميقراطية وحقوق اإلنسان واملساواة بني و  املناخ؛

ركز  األخرية،. يف السنوات املسائلالشمول والسالم مع كل من هذه  مسائل تلتقيوالتنمية املستدامة للجميع. 
 ،واإلثنياتاالحتاد الربملاين الدويل بشكل خاص على تعزيز التعايش السلمي بني األداين واملعتقدات والثقافات 

 كجزء من براجمه لبناء السالم ومكافحة اإلرهاب.

، اا وعاملي ستوفر املناقشة العامة فرصة للمجتمع الربملاين لتحديد العوامل الكامنة وراء عدم التسامح واالنقسام حملياا و 
من أجل بناء  السلمي،ومشاركة املمارسات اجليدة حول النهج املستدامة والشاملة لتعزيز اإلدماج ودعم التعايش 

 جمتمعات متماسكة وقادرة على الصمود.

الربملاانت األعضاء مدعوة لإلجابة على إن جلعل املناقشة العامة هادفة وملموسة وعملية املنحى قدر اإلمكان، و 
 األسئلة التالية:

ملعاجلة  مها برملانكوما هي اإلجراءات اليت اختذ م( ما هي الدوافع الرئيسية لعدم التسامح أو اإلقصاء يف جمتمعك1)
 ذلك؟

 وكيف يشجع برملانكم ذلك؟ املختلفة،( ما هي أنواع العوامل اليت تعزز التعايش بني اجملموعات 2)
 ( كيف ميكن أن يكون برملانكم أكثر مشوالا يف عمله؟3)
تعصب أو تعزيز العمل الربملاين اجلماعي يف املساعدة على معاجلة دوافع ال يؤديه( ما هو الدور الذي ميكن أن 4)

 االندماج والتعايش السلمي؟
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 تاألصواتوزيع  يعرضجدول مؤقت 
 146الـ يف اجلمعية العامة

 األساسي(النظام من  15.2)وفقاا للمادة 
األصوات  األعضاء

 مبوجب )أ(
 عدد السكان

 ابملاليني
األصوات 
 مبوجب )ب(

إمجايل عدد 
 األصوات

 14 4 24.1 10 *أفغانستان 1
 11 1 3.0 10 لبانياأ 2
 16 6 41.3 10 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 3
 10 0 0.08 10 أندورا 4
 14 4 25.7 10 نغوالأ 5
 16 6 41.0 10 األرجنتني 6
 11 1 3.4 10 أرمينيا 7
 14 4 21.0 10 سرتالياأ 8
 12 2 8.4 10 النمسا 9

 13 3 10.1 10 أذربيجان 10
 11 1 1.2 10 البحرينمملكة  11
 20 10 153.0 10 بنغالدش 12
 13 3 10.2 10 بيالروسيا 13
 13 3 11.2 10 بلجيكا 14
 12 2 7.6 10 بنني 15
 10 0 0.7 10 بواتن 16
 12 2 6.7 10 بوليفيا )دولة متعددة القوميات( 17
 11 1 4.3 10 البوسنة واهلرسك 18

 
 



22 51/  

 ترمجة األمانة العامّة لالحتاد الربملاين العريب

األصوات  األعضاء
مبوجب 

 )أ(

 السكانعدد 
 ابملاليني

األصوات 
 مبوجب )ب(

إمجايل عدد 
 األصوات

 11 1 1.3 10 بوتسواان 19
 22 12 204.4 10 الربازيل 20
 12 2 8.5 10 بلغاراي 21
 13 3 10.4 10 بوركينا فاسو 22
 13 3 10.1 10 بروندي 23
 10 0 0.3 10 كابو فريدي 24
 13 3 14.6 10 كمبوداي 25
 13 3 12.9 10 الكامريون 26
 15 5 30.8 10 كندا 27
 12 2 5.1 10 الوسطى فريقياإ مجهورية 28
 13 3 11.3 10 تشاد 29
 13 3 15.1 10 تشيلي 30
 23 13 1200.0 10 الصني 31
 14 4 29.5 10 كولومبيا 32
 10 0 0.7 10 مجهورية جزر القمر االحتادية اإلسالمية 33
 11 1 1.9 10 الكونغو 34
 11 1 3.3 10 ريكاكوستا  35
 13 3 15.5 10 ساحل العاج 36
 11 1 4.8 10 كرواتيا 37
 13 3 10.2 10 كواب 38
 10 0 0.7 10 قربص 39
 13 3 10.5 10 مجهورية التشيك 40
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األصوات  األعضاء
مبوجب 

 )أ(

 عدد السكان
 ابملاليني

األصوات 
 مبوجب )ب(

إمجايل عدد 
 األصوات

 14 4 20.9 10 الدميقراطيةمجهورية كوراي الشعبية  41

 17 7 56.8 10 مجهورية الكونغو الدميقراطية 42

 12 2 5.2 10 الدمنارك 43
 10 0 0.79 10 مجهورية جيبويت 44
 12 2 9.0 10 الدومينكانمجهورية  45
 13 3 14.0 10 اإلكوادور 46
 10 10  100.1 10 العربية مجهورية مصر 47
 12 2 5.3 10 السلفادور 48
 11 1 1.0 10 غينيا االستوائية 49
 11 1 1.5 10 ستونياإ 50
 11 1 1.1 10 إسواتيين 51
 19 9 87.9 10 إثيوبيا 52
 10 0 0.10 10 والايت ميكرونيزاي املتحدة 53
 10 0 0.80 10 فيجي 54
 12 2 5.4 10 فنلندا 55
 18 8 65.8 10 فرنسا 56
 11 1 1.0 10 الغابون 57
 11 1 1.5 10 غامبيا 58
 11 1 4.7 10 جورجيا 59
 19 9 81.3 10 ملانياأ 60

 14 4 25.0 10 غاان 61
 13 3 10.2 10 اليوانن 62
 12 2 8.2 10 غواتيماال 63
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 ترمجة األمانة العامّة لالحتاد الربملاين العريب

األصوات  األعضاء
مبوجب 

 )أ(

 عدد السكان
 ابملاليني

األصوات 
 مبوجب )ب(

إمجايل عدد 
 األصوات

 13 3 10.6 10 غينيا 64
 11 1 1.5 10 غينيا بيساو 65
 10 0 0.76 10 غياان 66
 13 3 10.2 10 يتيهاي 67
 12 2 8.1 10 هندوراس 68
 13 3 10.4 10 اجملر 69
 10 0 0.31 10 يسلنداآ 70
 23 13 1,000.3 10 اهلند 71
 22 12 206.0 10 ندونيسياإ 72
 19 9 81.0 10 اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 73

 15 5 38.1 10 العراق مجهورية 74
 11 1 4.5 10 يرلنداإ 75
 12 2 6.7 10 إسرائيل 76
 17 7 57.0 10 إيطاليا 77
 20 10 123.6 10 الياابن 78
 12 2 5.5 10 ية اهلامشيةاألردناململكة  79
 13 3 17.0 10 كازاخستان 80
 15 5 38.6 10 كينيا 81
 11 1 2.2 10 الكويتدولة  82
 12 2 5.5 10 قريغيزستان 83
 12 2 5.6 10 مجهورية الو الشعبية الدميقراطية 84

 11 1 2.7 10 التفيا 85
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 ترمجة األمانة العامّة لالحتاد الربملاين العريب

األصوات  األعضاء
مبوجب 

 )أ(

 عدد السكان
 ابملاليني

األصوات 
 مبوجب )ب(

إمجايل عدد 
 األصوات

 11 1 2.4 10 اجلمهورية اللبنانية 86
 11 1 2.1 10 ليسوتو 87
 11 1 3.9 10 ليبيادولة  88
 10 0 0.03 10 ليختنشتاين 89
 11 1 3.9 10 ليتوانيا 90
 10 0 0.4 10 لوكسمبورغ 91
 14 4 20.6 10 مدغشقر 92
 13 3 13.9 10 ماالوي 93
 14 4 22.7 10 ماليزاي 94
 10 0 0.35 10 لديفام 95
 13 3 16.4 10 مايل 96
 10 0 0.3 10 مالطا 97
 10 0 0.05  10  مارشال جزر 98
 11 1 3.1 10 اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية 99

 11 1 1.02 10 موريشيوس 100
 20 10 104.0 10 املكسيك 101
 10 0 0.03 10 موانكو 102
 11 1 2.9 10 منغوليا 103
 10 0 0.62 10 مونتينيغرو 104
 15 5 31.5 10 يةاملغرباململكة  105
 13 3 12.1 10 موزامبيق 106
 18 8 60.3 10 *منارايم 107
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 ترمجة األمانة العامّة لالحتاد الربملاين العريب

 
 

األصوات  األعضاء
 مبوجب )أ(

 عدد السكان
 ابملاليني

األصوات 
 مبوجب )ب(

إمجايل عدد 
 األصوات

 11 1 1.5 10 انميبيا 108
 14 4 26.4 10 نيبال 109
 13 3 15.3 10 هولندا 110
 12 2 5.1 10 نيوزيلندا 111
 12 2 5.1 10 نيكاراغوا 112
 13 3 16.5 10 النيجر 113
 20 10 140.4 10 نيجرياي 114
 11 1 2.3 10 مقدونيا الشمالية 115
 12 2 5.0 10 جيالنرو  116
 11 1 2.5 10 ع مانسلطنة  117
 21 11 160.9 10 ابكستان 118
 10 0 0.02 10 ابالو 119
 11 1 3.9 10 فلسطنيدولة  120
 11 1 1.7 10 بنما 121
 11 1 3.0 10 اببوا غينيا اجلديدة 122
 12 2 5.7 10 ابراغواي 123
 14 4 23.0 10 بريو 124
 20 10 100.9 10 الفليبني 125
 15 5 38.5 10 بولندا 126
 13 3 10.3 10 الربتغال 127
 11 1 2.6 10 قطردولة  128
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 ترمجة األمانة العامّة لالحتاد الربملاين العريب

األصوات  األعضاء
 مبوجب )أ(

 عدد السكان
 ابملاليني

األصوات 
 مبوجب )ب(

إمجايل عدد 
 األصوات

 17 7 50.8 10 مجهورية كوراي 129
 11 1 4.3 10 مجهورية مولدافيا 130
 14 4 23.0 10 رومانيا 131
 20 10 148.8 10 روسيا االحتادية 132
 12 2 6.2 10 رواندا 133
 10 0 0.18  10 سانت لوسيا 134
 10 0 0.11 10 سانت فينسنت والغرينادين 135
 10 0 0.17 10 ساموا 136
 10 0 0.02 10 سان مارينو 137
 10 0 0.16 10 تومي وبرينسييب وسا 138
 14 4 27.1 10 اململكة العربية السعودية 139
 12 2 7.0 10 السينغال 140
 12 2 9.7 10 صربيا 141
 10 0 0.08 10 سيشيل 142
 11 1 4.9 10 سرياليون 143
 12 2 5.08 10 سنغافورة 144
 12 2 5.2 10 سلوفاكيا 145
 11 1 1.9 10 سلوفينيا 146
 13 3 10.4 10 مجهورية الصومال الفيدرالية 147
 17 7 51.7 10 ريقياإفجنوب  148
 16 6 47 10 سبانياإ 149
 13 3 10.0 10 جنوب السودان 150
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 ترمجة األمانة العامّة لالحتاد الربملاين العريب

 
األصوات  األعضاء

 مبوجب )أ(
 عدد السكان

 ابملاليني
األصوات 

 مبوجب )ب(
إمجايل عدد 

 األصوات
 13 3 17.0 10 سريالنكا 151
 10 0 0.4 10 سورينام 152
 13 3 10.0 10 السويد 153
 12 2 8.4 10 سويسرا 154
 13 3 18.7 10 اجلمهورية العربية السورية 155
 12 2 5.1 10 طاجيكستان 156
 18 8 60.1 10 اتيالند 157
 10 0 0.92 10 ليشيت -تيمور 158
 12 2 5.4 10 توغو 159
 10 0 0.10 10 تونغا 160
 11 1 1.22 10 وتوابغو ترينيداد 161
 13 3 10.2 10 اجلمهورية التونسية 162
 19 9 82.3 10 تركيا 163
 12 2 6.2  10 تركمانستان 164
 10 0 0.01 10.0 توفالو 165
 15 5 34.6 10 أوغندا 166
 17 7 50.1 10 أوكرانيا 167
 11 1 2.5 10 مارات العربية املتحدةاإلدولة  168
 18 8 60.2 10 املتحدةاململكة  169
 15 5 34.4 10 مجهورية تنزانيا املتحدة 170
 11 1 3.2 10 ورغوايأ 171
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 ترمجة األمانة العامّة لالحتاد الربملاين العريب

األصوات  األعضاء
 مبوجب )أ(

 عدد السكان
 ابملاليني

األصوات 
 مبوجب )ب(

إمجايل عدد 
 األصوات

 15 5 32.0  10 أوزبكستان 172
 10 0 0.27  10  فانواتو 173
 15 5 30.0 10 البوليفارية(فنزويال )اجلمهورية  174
 19 9 90.3 10 فيتنام 175
 13 3 10.5 10 ية اليمنيةر اجلمهو  176
 13 3 10.9 10 زامبيا 177
 13 3 10.4 10 زميبابوي 178

 
بلدان مشاركة يف االحتاد الربملاين الدويل بصفتها مراقب غري مؤهل للتصويت، حبسب قرار اجمللس احلاكم يف * 

 اليت انعقدت يف نوسا دوا.  209دورته الـ
 
 
 
 

 

 

 

  



30 51/  

 ترمجة األمانة العامّة لالحتاد الربملاين العريب

 لالحتاد الربملاين الدويل 146الـــاجلمعية العامة 
 (2023آذار/مارس  15 – 11املنامة )

 

 

  

   
 

  146اجلمعية العامة الـــجدول أعمال 
 

 146العامة الـانتخاب رئيس اجلمعية . 1

 العامة النظر يف طلبات إدراج بند طارئ يف جدول أعمال اجلمعية. 2

 التعايش السلمي، واجملتمعات الشاملة للجميع: مكافحة التعصب تعزيز حول موضوع  املناقشة العامة. 3

 بشأن تنفيذ قرارات االحتاد الربملاين الدويل واملقررات األخرىاجلزء اخلاص ابملساءلة . 4

  اهلجمات واجلرائم اإللكرتونية: املخاطر اجلديدة على األمن العاملي. 5
  للسلم واألمن الدوليني(اللجنة الدائمة )

  اجلهود الربملانية املبذولة لتحقيق رصيد كربون سليب يف الغاابت. 6
  للتنمية املستدامة(اللجنة الدائمة )

  تقارير اللجان الدائمة. 7

 للتنمية املستدامةاللجنة الدائمة للسلم واألمن الدوليني، و الدائمة  املوافقة على البنود املوضوعة للجنة. 8
 املشاركني.  وتعيني املقررين 148العامة الـللجمعية 

 A/146/A.1 اجلمعية العامة
 2022الثاين/نوفمرب تشرين  30
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 ترمجة األمانة العامّة لالحتاد الربملاين العريب

 لالحتاد الربملاين الدويل 146الـــاجلمعية العامة 
 (2023آذار/مارس  15 – 11املنامة )

 

  

 

 احلاكم للمجلس 211الـلدورة لجدول األعمال املؤقت 
 2023آذار/مارس  15 – 12مملكة البحرين، ، املنامة

 
 إقرار جدول األعمال .1

 مجلس احلاكملل 210 الـملوافقة على احملاضر املوجزة للدورة ا .2

  146الـ انتخاب رئيس اجلمعية العامة  .3

 بعضوية االحتاد الربملاين الدويلالنظر يف الطلبات املتعلقة .  4  

الدويل يف توصيات اللجنة التنفيذية بشأن أي طلبات لالنتساب إىل االحتاد الربملاين  حلاكملس ااجملسينظر 
 املراقب. صفة نحوإعادة االنتساب إليه وم

 2022لعام لالنتائج املالية . 5 

 .2022عام لابلنتائج املالية ل اكملس احلاجملسيتم إبالغ 

 تقرير الرئيس .6
 مجلس احلاكملل 210الـبشأن أنشطته منذ الدورة ( أ)
 بشأن أنشطة اللجنة التنفيذية( ب)

 

 اجمللس احلاكم
 1البند 

CL/211/A.1 
 2022تشرين الثاين/نوفمرب  30
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 ترمجة األمانة العامّة لالحتاد الربملاين العريب

 2022عام لالحتاد الربملاين الدويل للثر الوقع واألعرض األمني العام لتقرير . 7

وكذلك نتائج  2022عام لالربملاين الدويل لالوقع واألثر لالحتاد على تقرير  اكملس احلاجملسيتم إطالع 
 الدويل األخرية.االجتماعات املتخصصة لالحتاد الربملاين 

 تنفيذ اسرتاتيجية االحتاد الربملاين الدويل. 8

 .2026-2022للفرتة  االحتاد الربملاين الدويل اسرتاتيجية على التقدم احملرز يف تنفيذ اكملس احلاجملسيطلع 

 حالة بعض الربملاانت. 9

يف توصيات اللجنة التنفيذية املتعلقة ابلربملاانت اليت مت حلها بصورة غري دستورية أو اليت  اكملس احلاجملسينظر 
 بشأن تلك الربملاانت. متر أبزمة، وسيتخذ قراراا 

 التعاون مع األمم املتحدة. 10

الربملاين إىل استعراض التقدم احملرز يف إعداد خارطة الطريق للمشروع السياسي لالحتاد اكم لس احلاجملسي دعى 
 .االدويل يف األمم املتحدة وأي مقرتحات ذات صلة بشأن تنفيذه

 االجتماعات الربملانية الدولية املقبلة. 11

إىل املوافقة على قائمة االجتماعات الربملانية الدولية املقبلة، على النحو الذي أوصت  اكملس احلاجملسي دعى 
 به اللجنة التنفيذية.

 لالحتاد الربملاين الدويلاملكاتب اإلقليمية . 12

 على املشاورات املتعلقة إبمكانية إنشاء مكاتب إقليمية لالحتاد الربملاين الدويل. اكملس احلاجملسيطلع 

 أنشطة اللجان واهليئات األخرى. 13

  أ( منتدى النساء الربملانيات) 
 ب( منتدى الربملانيني الشباب لالحتاد الربملاين الدويل)
  حقوق اإلنسان للربملانينيج( جلنة )



33 51/  

 ترمجة األمانة العامّة لالحتاد الربملاين العريب

 د( جلنة شؤون الشرق األوسط)
 ه( جلنة تعزيز احرتام القانون الدويل اإلنساين)

  عمل املعين ابحلل السلمي للحرب يف أوكرانياالفريق )و( 
 جمموعة مسهلي احلوار حول قربص)ز( 

  )اجلندرية( جمموعة الشراكة بني الرجال والنساء)ح( 
 االستشاري املعين ابلصحةالفريق )ط( 
 املعين مبكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف الفريق االستشاري رفيع املستوى)ي( 

 جمموعة العمل حول العلم والتكنولوجيا( ك)
 

 انتخاابت اللجنة التنفيذية. 14
 (لس احلاكماجمل من 39و 38و 37 )ي( من النظام األساسي والقواعد 21املادة  راجع)

(، سنغال)ال أ. د. مريغان كانوتيه ةاحلاكم عضوين اثنني للجنة التنفيذية ليحال حمل السيد سينتخب اجمللس
 . ةعد برملانيتمل  اليت(، السويد) س. وايدغرين ةالسيدو للمجلس احلاكم  211ا يف الدورة الـاليت تنتهي واليته

 نشيد االحتاد الربملاين الدويل. 15

إىل إقرار نشيد االحتاد الربملاين الدويل املقرتح الذي يتم اختياره من خالل عملية طلب  اكملس احلاجملسي دعى 
 العروض.

 ابسي-. جائزة كرمير16

 ابسي.-ة القادمة من جائزة كرميرنسخإىل املوافقة على القواعد املنقحة لل اكملس احلاجملسي دعى 
 

 ما يستجد من أعمال. 17
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 ترمجة األمانة العامّة لالحتاد الربملاين العريب

 لالحتاد الربملاين الدويل 146 العامة الـ اجلمعية
  

 (2023آذار/مارس  15 – 11املنامة ) 
 
 

 

 املؤقت جدول األعمال  
 إقرار جدول األعمال .1

 

لالحتاد الربملاين  145الـاجلمعية العامة  خالل ا اللجنةاليت عقدهت للدورة ةضر املوجز ااملوافقة على احمل .2
 (2022 اكتوبر/تشرين األول) كيغايليف   الدويل

 

 اهلجمات واجلرائم اإللكرتونية: املخاطر اجلديدة على األمن العاملي .3
 نو ن املشاركو أ( عرض مشروع القرار واملذكرة التفسريية اليت أعدها املقرر )
 ب( املناقشة)
 واعتماده يف جلسة عامةج( صياغة مشروع القرار )
 146الـالعامة  تعيني مقرر للجمعية (د(
 

 قبلةامل العامة جمعياتلاألعمال التحضريية ل. 4  
 لقرار املقبل لتنظر فيه اللجنةاأ( مقرتحات بشأن بند موضوع )
 ب( مقرتحات الختيار مقررين مشاركني)
 ج( مقرتحات بشأن بنود أخرى يف جدول أعمال اللجنة)

 

 انتخاابت مكتب اللجنة الدائمة. 5
ت الواردة من اجملموعات إىل املقرتحا ستقوم اللجنة مبلء الشواغر احلالية يف املكتب استناداا 

 سياسية.يو اجل
 

 ما يستجد من أعمال. 6
 

 اللجنة الدائمة
 للسلم واألمن الدوليني

C-I/146/A.1 
 2022تشرين الثاين/نوفمرب  30
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 ترمجة األمانة العامّة لالحتاد الربملاين العريب

 لالحتاد الربملاين الدويل 146 العامة الـ اجلمعية
  

 (2023آذار/مارس  15 – 11املنامة )
 

 
 

 املؤقت جدول األعمال
 إقرار جدول األعمال. 1

 

لالحتاد الربملاين  145الـاجلمعية العامة  خالل ا اللجنةاليت عقدهت للدورة ةضر املوجز ااملوافقة على احمل. 2
 (2022 أكتوبر/تشرين األول) كيغايليف   الدويل

 

 اجلهود الربملانية املبذولة لتحقيق رصيد كربون سليب يف الغاابت . 3
 نو ن املشاركو )أ( عرض مشروع القرار واملذكرة التفسريية اليت أعدها املقرر   
  )ب( مناقشة 
 )ج( صياغة مشروع القرار واعتماده يف اجللسة العامة 
  146 العامة الـ لجمعيةل)د( تعيني مقرر  
 

 املقبلة العامة للجمعيات. التحضريات 4
 )أ( مقرتحات بشأن بند موضوع القرار املقبل لتنظر فيه اللجنة 

 .)ب( مقرتحات الختيار مقررين مشاركني
 .)ج( مقرتحات بشأن بنود أخرى يف جدول أعمال اللجنة

 

 . انتخاابت مكتب اللجنة الدائمة5
 .سياسيةيو إىل املقرتحات الواردة من اجملموعات اجل ستقوم اللجنة مبلء الشواغر احلالية يف املكتب استناداا 

 

 ما يستجد من أعمال. 6
 

 اللجنة الدائمة
 C-II/146/A.1 للتنمية املستدامة

 2022تشرين الثاين/نوفمرب  30
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 ترمجة األمانة العامّة لالحتاد الربملاين العريب

 لالحتاد الربملاين الدويل 146 العامة الـ اجلمعية
  

 (2023آذار/مارس  15 – 11املنامة )
 

 
 

 املؤقت األعمالجدول 
 إقرار جدول األعمال. 1

 

لالحتاد الربملاين  145الـاجلمعية العامة  خالل ا اللجنةاليت عقدهت للدورة ةضر املوجز ااملوافقة على احمل. 2
 (2022 اكتوبر/تشرين األول) كيغايليف   الدويل

 
 دور الربملاانت يف احلد من األضراراالجتار ابأليتام: املناقشة التحضريية للقرار املقبل للجنة الدائمة: . 3

أليتام. ابابسم االجتار ذلك األطفال يف دور األيتام الستغالهلم عن طريق الربح، ي عرف  استخداميتم  عندما
فهي يف الظاهر مسألة تتعلق ابلعرض والطلب حيث يؤدي التدفق  -أليتام مسألة معقدة ابواالجتار 

جاهز من  عدد الراغبني يف دعم األطفال اليتامى يف اخلارج إىل الطلب علىاملستمر للمتطوعني واملاحنني 
األطفال أو نقلهم من األسر لغرض االستغالل أو  استخداماألطفال يف املؤسسات. لتلبية الطلب، يتم 

 .الستمراريتهاأليتام اببيئة متكينية تعتمد على االجتار  يف اخلفااي ردالربح. ومع ذلك، ت
 

اليت ستدرج يف القرار.  املسائلوستتيح املناقشة التحضريية فرصة جلميع األعضاء لإلعراب عن آرائهم بشأن 
وستساعد مسامهات األعضاء املقررين املشاركني يف صياغة القرار، الذي سينظر فيه وينتهي من إعداده يف 

  .2023كتوبر الحتاد الربملاين الدويل يف تشرين األول/أل 147اجلمعية العامة الـ
 
 
 
 

 اللجنة الدائمة
 C-III/146/A.1 للدميقراطية وحقوق اإلنسان

 2022تشرين الثاين/نوفمرب  30
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الزخم الربملاين لصاحل مكافحة املعلومات املضللة، وحمتوى الكراهية واحملتوى التمييزي مناقشة حول  .4
 يف الفضاء اإللكرتوين

وقناة توزيع  اا ر، وأصبح، على مر السنني، مستودعمت تصميم اإلنرتنت يف األصل كمساحة للحرية والتحر 
. ويف الوقت الذي تضعف فيه املثل الدميقراطية، بل وتعرتض عليها يف خادعاملو  والتمييز، من الكراهية،حملتوى 

بعض األحيان، من الضروري ضمان أن تسعى الربملاانت يف مجيع أحناء العامل إىل إنشاء إطار تشريعي قوي 
 .حلماية األفراد واملؤسسات على حد سواء، مع االحرتام الكامل حلرية التعبري

 
 مكتب اللجنة الدائمةانتخاابت  .5

 .سياسيةيو إىل املقرتحات الواردة من اجملموعات اجل ستقوم اللجنة مبلء الشواغر احلالية يف املكتب استناداا 
 
 ستجد من أعماليما . 6
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 لالحتاد الربملاين الدويل 146 العامة الـ اجلمعية
  

 (2023آذار/مارس  15 – 11املنامة )
 

 
 

 املؤقت جدول األعمال
 11:00 – 09:00اجللسة األوىل:      

 . إقرار جدول األعمال1
 

لالحتاد  145الـاجلمعية العامة  خالل ا اللجنةاليت عقدهت للدورة ةضر املوجز ااملوافقة على احمل. 2
 .(2022كتوبر أتشرين األول/) الربملاين الدويل

 
 طرق وأساليب العمل اجلديدة املقرتحة للجنة. 3

بدافع من استعراض املشروع السياسي لالحتاد الربملاين الدويل يف األمم املتحدة وخارطة طريق التنفيذ ذات 
 .املتحدةشؤون األمم لللجنة الدائمة  ةمنقح واليةالصلة، سيقرتح املكتب 

 
اإلصالح  مسائل، من بني أمور أخرى، إىل زايدة تركيز اللجنة على عدد قليل من ةاجلديد وهتدف الوالية

الربملانيني إلحداث التغيري يف األمم  شدالرئيسية يف األمم املتحدة واستخدام جلسات اللجنة كفرص حل
 مع املشاركني. نقاشليها يللطرق وأساليب العمل املقرتحة للجنة  املتحدة. سيتضمن هذا البند عرضاا 

 
التنمية  بشأنالوطنية الطوعية ملنتدى األمم املتحدة السياسي الرفيع املستوى  االستعراضات. 4

 .2023للعام  املستدامة
يوليو من كل عام يف متوز/التنمية املستدامة، الذي جيتمع يف  بشأناملنتدى السياسي رفيع املستوى  إن

 التقدم احملرز حنو تنفيذ أهداف التنمية املستدامة الستعراضنيويورك، هو آلية املساءلة الرئيسية لألمم املتحدة 

 اللجنة الدائمة
 C-IV/146/A.1 لشؤون األمم املتحدة

 2022تشرين الثاين/نوفمرب  30
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التنمية املستدامة بشأن . تشهد كل دورة من دورات املنتدى السياسي الرفيع املستوى 2030عام الحبلول 
الوطنية الطوعية. وتسعى  االستعراضاتية الوطنية، املعروفة ابسم لتقاريرها املرحل بلداا  40 تقدمي حواىل

، مبا يف ذلك الربملاانت، اجلهات املعنيةاحلكومات إىل احلصول على مدخالت من جمموعة متنوعة من 
عند إعداد هذه التقارير. ويف كل عام، يقوم االحتاد الربملاين الدويل ابستقصاء برملاانت البلدان اليت تقدم 

 وطنية طوعية لتقييم عمق مشاركتها. عراضاتاست
 

 حلواىل 2022عام لالحتاد الربملاين الدويل لل الدراسة االستقصائيةلنتائج  اا موجز  اا سيتضمن هذا البند عرضو 
اليت ، 2023عام لل للدراسة االستقصائية اا الوطنية الطوعية، وعرض االستعراضاتاملشاركة يف  برملاانا  40

  .برملاانا  42 ستشمل
 

 18:00 – 16:00اجللسة الثانية: 
 اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف رجال والنساء )اجلندرية(املساواة بني ال حتقيق. 5
. على رجال والنساء )اجلندرية(التمثيل يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة بعيد كل البعد عن املساواة بني ال إن

جهد  يردووعي ابحلاجة إىل متثيل أكرب للمرأة، ال  نقاش رديعكس الربملاانت يف مجيع أحناء العامل، حيث 
متضافر بني الدول األعضاء يف األمم املتحدة لضمان حضور املزيد من السفريات )املمثالت الدائمات( يف 

عية العامة تدعو إىل إشراك املزيد من النساء على الرغم من أن العديد من قرارات اجلم ذلكاجلمعية العامة. و 
 .كصانعات للقرار يف عمليات بناء السالم والتنمية على الصعيدين الوطين والعاملي

 

سيستعرض هذا البند البياانت املتعلقة بتمثيل املرأة يف اجلمعية العامة وسينظر يف السبل اليت ميكن هبا حتسني و 
لتحقيق املساواة. وابالقرتاض من خربة االحتاد الربملاين الدويل يف دعم املزيد  تعيني السفراء لدى األمم املتحدة

من النساء يف السياسة، وأفضل املمارسات من املؤسسات األخرى ذات الصلة، سيناقش املشاركون السبل 
ن تصبح أكثر اليت ميكن هبا للربملاانت أن تساعد اجلمعية العامة وغريها من اهليئات املتعددة األطراف على أ

إىل دراسة استقصائية ألعضاء اللجنة سيجريها االحتاد الربملاين  النقاشستند ي. وسرجال والنساءمساواة بني ال
 .العامة الدويل قبل انعقاد اجلمعية

 

 انتخاابت مكتب اللجنة الدائمة. 6
 .سياسيةيو إىل املقرتحات الواردة من اجملموعات اجل ستقوم اللجنة مبلء الشواغر احلالية يف املكتب استناداا 

 

 . ما يستجد من أعمال7
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 لالحتاد الربملاين الدويل 146 العامة الـ اجلمعية
  

 (2023آذار/مارس  15 – 11املنامة )
 

 
 

 النساء الربملانيات والثالثون ملنتدى امسةالدورة اخل
 جدول األعمال املؤقت

 منتدى النساء الربملانيات مفتوحة أمام الربملانيات والربملانيني اتدور 

 اجللستان األوىل والثانية
 17:30إىل الساعة  14:30ومن الساعة  13:00إىل الساعة  10:30، من الساعة 2023آذار/مارس  11السبت 

 

 والثالثني ملنتدى النساء الربملانيات اخلامسةانتخاب رئيسة الدورة  .1
 

 إقرار جدول األعمال .2
 

 

 األنشطة األخرية للنهوض ابملساواة بني الرجال والنساء )اجلندرية( .3
 :سيتم إطالع املشاركني على ما يلي

 أكتوبر/تشرين األول 11يف  ،كيغايل)أ( أعمال مكتب النساء الربملانيات ومداوالته يف الدورتني املعقودتني يف  
 .2023آذار/مارس  11يف  ،ويف املنامة، 2022

 )ب( عمل جمموعة الشراكة بني الرجال والنساء )اجلندرية( وتوصياهتا
 )ج( األنشطة اليت اضطلع هبا االحتاد الربملاين الدويل مؤخراا لتعزيز املساواة بني الرجال والنساء )اجلندرية(

 
 
 

FEM/35/A.1 
 2022تشرين الثاين/نوفمرب  30
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 من منظور جندري 146الـ . املسامهة يف أعمال اجلمعية العامة 4
 إىل مناقشة أحد مشاريع القرارات املدرجة يف جدول أعمال اجلمعية سيدعو املنتدىكتب، املبناء على توصية 

م للسل)اللجنة الدائمة  اهلجمات واجلرائم اإللكرتونية: املخاطر اجلديدة على األمن العاملين اعنو ب، 146 العامة الـ
وسيصدرون توصيات بشأن التعديالت  درياملشاركون مشروع القرار من منظور جن(. وسيناقش نيواألمن الدولي

الربملانيات إىل اللجنة الدائمة. وهلذا الغرض، سيعمل املشاركون يف  النساء اليت سيقدمها منتدى درجلناباملتصلة 
 .اجللسات العامة

 إىل منتدى النقاش. وستقدم املقررة توصيات من للنقاش اا ومقرر  اا رئيس املنتدى سيعنّي كتب، املبناء على توصية 
 .الربملانيات يف جلسته بعد الظهر النساء

 

 .13:00 الساعة إىل 11:30 الساعة من وسيجرى النقاش
 .14:30الساعة  عندوسيستأنف املنتدى أعماله 

 
 نعدام األمن واألزماتال يف التصديحلقة نقاش بشأن القيادة النسائية . 5

 .15:45 الساعة إىل 14:30 الساعة النقاش منحلقة ستجرى 
 
 146الـ تقرير عن مناقشة مشروع قرار يف جدول أعمال اجلمعية العامة. 6

 النساء املقررة أن تتشاور مع رئيسة مكتب منوسيطلب املنتدى بعد ذلك  تقريرها. النقاشدم مقررة فريق ستق
 .سلم واألمن الدولينيللاللجنة الدائمة  اتأي تعديالت تقدم أثناء مناقش الربملانيات وأن تعد

 
 الربملانيات النساء ة والثالثني ملنتدىسادسمكان وموعد انعقاد الدورة ال .7
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 اجللسة الثالثة
 18:00إىل الساعة  17:00 ومن الساعة 12:30إىل الساعة  11:30، من الساعة 2023آذار/مارس  14 ثالاثءال

 

 (12:30 الساعة إىل 11:30)من الساعة الربملانيات  النساء انتخاابت مكتب. 8
يف  نتنتهي مدة عضويته لوايتال اتاإلقليمي تسيجدد املنتدى نصف أعضاء مكتبه ليحل حمل املمثال

 .، وكذلك األعضاء الذين فقدوا مقاعدهم يف الربملان2023مارس آذار/
ابالجتماع يف  اا للسماح للمكتب املشكل حديث 17:00بعد االنتخاابت، سيتم تعليق اجللسة حىت الساعة و 

 (.ةوالنائب الثاين للرئيس ،ةوالنائب األول للرئيس ،ة)الرئيس تهسائيلر  اتواختيار املرشح ،مغلقةجلسة 
 
 (18:00 الساعة إىل 17:00)من الساعة  الربملانيات )اتبع(: رائسة املكتبالنساء انتخاابت مكتب . 8

 ،ةالربملانيات جلسته للموافقة على الرتشيحات اليت خيتارها املكتب ملناصب الرئيس النساء سيستأنف منتدى
 الربملانيات. النساء مكتب ةوالنائب الثاين لرئيس ،والنائب األول
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الربملانيات وأعضاء مكتبه النساء مكتب شكيلت  
 (2022تشرين األول/أكتوبر  11 لغاية)

 
 (2023آذار/مارس  – 2021رائسة )آذار/مارس ال

 ل. فازيلنكو )أوكرانيا( السيدةالرئيسة: 
 سعادة السيدة هالة رمزي فايز )مملكة البحرين( النائب األول للرئيسة:
 السيدة و.ب. أندراديه مونيوز )اإلكوادور( النائب الثاين للرئيسة:

 
 الواليةفرتة انتهاء  اتاإلقليمياملمثالت 

 فريقيةاجملموعة اإل
 (مايل) و. سانوغو السيدة

 (إسواتيينالسيدة ن. بوجيال )
 (كينيا) موييكا موما. س السيدة

 السيدة م. ابب موسى سومانو )بنني(
 2023آذار/مارس 
 2025آذار/مارس 

 يةعرباجملموعة ال
 مرية سلطان السويدي السيدة سعادة

 (املتحدة العربية دولة اإلمارات)
 سعادة السيدة هالة رمزي فايز 

 (مملكة البحرين)

  الصاحلحممد ميساء  سعادة السيدة
 (السورية العربية اجلمهورية)

 وب عوض هللاأيسعادة الدكتورة عايدة نصيف 
 (العربية مصرمجهورية )

 2023آذار/مارس 
 

 2025آذار/مارس 

 جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ
 (اهلند) ب. معدم السيدة
 (إندونيسيا) ب. أ. كومارودين السيدة

 السيدة و. شينبات )منغوليا(
 ) اإليرانيةاجلمهورية اإلسالمية السيدة و. أزد )

 2023آذار/مارس 
 2025آذار/مارس 

 جمموعة أوراسيا
  السيدة إ. فتيورجينا )روسيا االحتادية(
 السيدة ج. كاريلوفا )روسيا االحتادية(

 (مولدوفا السيدة ز. جريشين )مجهورية
 (السيدة م. فازيليفيتش )بيالروسيا

 2023آذار/مارس 
 2025آذار/مارس 

 الكارييبجمموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
 (تشيلي) س. ميكس السيدة

 السيدة و. ب. أندراديه مونيوز )اإلكوادور(
 ف. برسود )غوايان( السيدة

 السيدة أ. ف. ساغاسيت )األرجنتني(
 

 2023آذار/مارس 
 2025آذار/مارس 
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 +12جمموعة 
 السيدة ر. كافاكتشي كان )تركيا(

 ف. ريوتون )فرنسا( السيدة
 ل. فازيلنكو )أوكرانيا( السيدة
 شاغر

 2023آذار/مارس 
 2025آذار/مارس 

 أعضاء اللجنة التنفيذية:
 يف اللجنة التنفيذية( ن، طوال مدة عضويته)حبكم منصبهن  

 الواليةفرتة انتهاء 

   السيدة أ. سارانغي )اهلند(
  السيدة و. كيفاوجياين )اليوانن(

 السيدة ب. أرغيمون )األوروغواي(
 السيدة و. أنياكون )أوغندا(

 السيدة ب. كرايريكش )اتيالند(
 السيدة أ. د. مريغان كانوتيه )السنغال(

 

 2026تشرين األول / أكتوبر 
 2025تشرين األول / أكتوبر 

 2024أكتوبر تشرين األول / 
 2023تشرين األول / أكتوبر 
 2023تشرين األول / أكتوبر 

 2023آذار/مارس 

 دورات منتدى النساء الربملانيات: ةرئيس
 ملدة سنتني( )حبكم منصبهن  

 

 الواليةفرتة انتهاء 

 السيدة و. نيرياسفاري )رواندا( 
 السيدة ي. يوسياانن رواب بوتري )إندونيسيا(

 )إسبانيا(السيدة م. ابتيت 

 2025تشرين األول/أكتوبر 
 2024 آذار/مارس

 2023األول / أكتوبر تشرين 
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 لالحتاد الربملاين الدويل 146 العامة الـ اجلمعية
  

 (2023آذار/مارس  15 – 11املنامة )
 

 

 منتدى الربملانيني الشباب
 املؤقت األعمالجدول 

  17:15 إىل 17:00ومن الساعة  ،16:00 إىل 14:00 من الساعة ،2023آذار/مارس  12، حداأل

 (16:00 – 14:00اجللسة األوىل )

 إقرار جدول األعمال .1

  الكلمات االفتتاحية .2
 

 التحديثات بشأن مشاركة الشباب .3
سيقّيم املنتدى التطورات األخرية يف مشاركة الشباب العاملية والوطنية يف الربملان. سينظر الربملانيون الشباب يف 

 النجاحات، والتحدايت احلالية، ويتوصلون إىل نتائج، ويقدمون توصيات. 
 

  146املسامهة يف عمل اجلمعية العامة الـ .4
الضوء على منظور الشباب يف عمل اجلمعية العامة وقراراهتا، متاشياا مع هدف املنتدى املتمثل يف تسليط 

 سيتبادل أعضاء املنتدى وجهات النظر من منظور شبايب حول:

  تعزيز التعايش السلمي واجملتمعات الشاملة  بعنوان، 146موضوع املناقشة العامة للجمعية العامة الـ
 للجميع: مكافحة التعصب

 اهلجمات واجلرائم ، بعنوان 146يف اجلمعية العامة الـ امسيجري النظر فيه اللذين ينالقرار  مشروعي
اجلهود و ، اللجنة الدائمة للسلم واألمن الدولينيمن  اإللكرتونية: املخاطر اجلديدة على األمن العاملي

 . اللجنة الدائمة للتنمية املستدامةمن  الربملانية املبذولة لتحقيق رصيد كربون سليب يف الغاابت

FYP/146/A.1 
 2022تشرين الثاين/نوفمرب  30
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 منتدى الربملانيني الشباب جملس. انتخاابت 5
عمله، اليت تنص على ما يلي:  أساليباملنتدى و  الئحةمن  3الفقرة  5ابملادة  سينتخب املنتدى جملسه عمالا 
 .رجل، وامرأة، عن كلّ من، اجملموعات اجليوسياسيةيتألف اجمللس من ممثلني اثنني 

خالل الدورة السنوية األوىل ملنتدى الربملانيني الشباب يف  املنتخبني حديثاا وستنتهي مدة عضوية أعضاء اجمللس 
 .2025عام ال

الحتاد الربملاين الدويل حبلول ل العامة مانةاألة إىل خطيجيب على اجملموعات اجليوسياسية تقدمي ترشيحات و 
 .2023مارس آذار/ 11يوم السبت ، 18:00الساعة 

النتخاب  17:00إىل الساعة  16:15من الساعة  مغلقة،يف جلسة  املنتخب حديثاا  اجمللسجيتمع أعضاء 
رئيس اجمللس عمله اليت تنص على ما يلي:  أساليباملنتدى و  الئحةمن  6القاعدة  5للمادة  رئيس وفقاا 

 الئحةمن  7القاعدة  5واملادة  ،يكون عضواا يف اجمللس. ويتم انتخابه/انتخاهبا من قبل أعضاء اجمللس
ي نتخب الرئيس مرة كلّ عامني. ال ميكن للرئيس نفسه أن عمله اليت تنص على ما يلي:  أساليباملنتدى و 

 يشغل املنصب لواليتني متتاليتني. وي عدُّ التناوب اجلندري، واجليوسياسي إجبارايا، عند كلّ انتخاب للرئيس.

اإلمارات العربية املتحدة دولة من جي فيصل عبدهللا الطني السيد سعادةوكان أول رئيس للمجلس هو 
 السيد سعادة ةاإلمارات العربية املتحدة( فرتة واليدولة ) السيد سعيد الرميثيسعادة أهنى و  (؛)اجملموعة العربية

ن أوسورو الرئيسة الثانية للمجلس هي السيدة موري إنالربملاين.  منصبه خسر إذ إنه ،فيصل عبدهللا الطنيجي
فريقية(. وكان الرئيس الثالث للمجلس هو السيد ملفني بوفا من سورينام )جمموعة )اجملموعة اإلمن أوغندا 

السيدة سحر سعادة (. وكانت الرئيسة الرابعة للمجلس هي ومنطقة البحر الكارييبدول أمريكا الالتينية 
 )اجملموعة العربية(. العربية مصرمجهورية ار من البزّ 
 

 

 (17:15 – 17:00اجللسة الثانية )

 الربملانيني الشباب جمللسالرئيس اجلديد  التعريف عن. 6
 املنتدى. وسيدعى املنتدى إىل الرتحيب ابلرئيس اجلديد. يف املنتخب حديثاا  اجمللسرئيس  عن تعريفالسيتم 

 

 . ما يستجد من أعمال7
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 لالحتاد الربملاين الدويل 146الـاجلمعية العامة 
 

 املنامة، مملكة البحرين
 2023آذار/مارس  15 – 11

 
 
 

 1مرفق رقم 
 تسجيل املتحدثني
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 التاريخ
 2023آذار/مارس  15 – 11

 املكان
 (EWB)مركز البحرين العاملي للمعارض 
 املنامة، مملكة البحرين

 2023آذار/مارس  7املوعد النهائي: 
 

 

 

 

 سابقاا؟ لمسجّ 
 املتحدث األولمعلومات عن 

 بدقّة، إذ ال ميكن تعديلها يف مرحلة الحقة.هذه الصفحة يرجى ملء مجيع احلقول الواردة يف 
أو أضف متحدثني أكثر )إن املتحداثن الثاين والثالث ينطبقان فحسب على الربملاانت األعضاء واألعضاء املنتسبني يف  اضغط على التايل للمتابعة

 االحتاد الربملاين الدويل(.
ية:*  تال ل ا لفئات  يار واحدة من ا  يرجى اخت
o عضو يف االحتاد الربملاين الدويل 
o عضو منتسب 
o )مراقب )متحدث واحد فحسب 

  
 البلد * 

 

 اسم الربملان أو املنظمة *
 

 الصفة* 
o  السيدة 
o السيد 

 146الـاجلمعية العامة  –تسجيل املتحدثني 
 املناقشة العامة

 

 2023آذار/مارس  7املوعد النهائي: 

 
 

 تعزيز التعايش السلمي واجملتمعات الشاملة للجميع: مكافحة التعصب
 

https://registration.ipu.org/event/35b015bb-b0ea-4d56-8072-ef399266c70e/regProcessStep1
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  االسم* 
 

 الشهرة* 
  رئيس/رئيس برملان؟* 
o نعم 
o كال 
 
 عنوان الربيد اإللكرتوين )يرجى ذكر بريد* 
  إلكرتوين شخصي(  

 
 نيابة عن هذا الشخص  أان أسجل ابل

               

 (أ-1)مرفق رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التايل
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 لالحتاد الربملاين الدويل 146الـاجلمعية العامة 
 

 املنامة، مملكة البحرين
 2023آذار/مارس  15 – 11

 
 
 

 أ-1مرفق رقم 
 تسجيل متحدثني إضافيني
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 التاريخ
 2023آذار/مارس  15 – 11

 املكان
 (EWB)مركز البحرين العاملي للمعارض 
 املنامة، مملكة البحرين

 إضايفمتحدث 
 )متحدث إضايف( الصفة* 
o  السيدة 
o السيد 

 
 االسم )متحدث إضايف( 

 

 )متحدث إضايف( الشهرة
 

  رئيس/رئيس برملان؟ )متحدث إضايف(* 
o نعم 
o كال 

 اثلث اختياريمتحدث 
 
ًا اختياريً هل تسجلون *   ؟متحداًث اثلث

لـ –)برملاين شاب  ا  (45دون سن 
o نعم 
o كال 
 

 ( ملزمة. *عالمة )احلقول الوارد إىل جانبها 
 

 السابق إلغاء التايل               



  

146th IPU Assembly 
Manama (11–15 March 2023) 

 

 

#IPU146 

 

Dear Madam President, 
Dear Mr. President, 
 
The 146th Assembly of the Inter-Parliamentary Union and related meetings will be held at Exhibition 
World Bahrain (EWB), in Manama, Bahrain, from Saturday, 11 to Wednesday, 15 March 2023.  
 
We are pleased to enclose detailed information on these meetings, including the agendas of the IPU 
statutory bodies. We very much hope that your Parliament will be represented at the 146th Assembly 
and that the delegation, under your leadership, will take an active part in the proceedings. We would like 
to draw your attention to the requirement that those members of your Parliament who hold office in the 
various bodies of the IPU be included in the delegation. 
 
 
Yours sincerely, 
 
 

 
 

Duarte Pacheco 
President 

Martin Chungong 
Secretary General 

 
 

 

 

 
 
 

Convocation 

 

 
 

A/146/C.1 
30 November 2022 
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INFORMATION ON THE ASSEMBLY 
 
AGENDA 
 
1. Election of the President of the 146th Assembly 
 
2. Consideration of requests for the inclusion of an emergency item in the Assembly agenda 
 
3. General Debate on the theme Promoting peaceful coexistence and inclusive societies: Fighting 

intolerance 
 
4. Special accountability segment on the implementation of IPU resolutions and other decisions 
 
5. Cyberattacks and cybercrimes: The new risks to global security 
 (Standing Committee on Peace and International Security) 
 
6. Parliamentary efforts in achieving negative carbon balances of forests 
 (Standing Committee on Sustainable Development) 
 
7. Reports of the Standing Committees 
 
8. Approval of the subject items for the Standing Committee on Peace and International Security 

and for the Standing Committee on Sustainable Development for the 148th Assembly and 
appointment of the co-Rapporteurs 

 
 

TIMETABLE 
 

The Timetable of the Assembly and related meetings is set out in Annex 1. The Inaugural Ceremony 
will take place at 19:00 on Saturday, 11 March 2023. 
 
The Governing Council will convene on 12 and 15 March and will consider and take decisions on a 
host of matters relating to the functioning and activities of the IPU. The agenda of the 211th session of 
the IPU Governing Council is attached. 
 

The General Debate of the Assembly will start on 12 March with the high-level segment reserved for 
Speakers of Parliament. At its sittings on 14 and 15 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 an outcome document on the theme of the General Debate, Promoting 
peaceful coexistence and inclusive societies: Fighting intolerance, and complete its business by 
18:30 on 15 March. 
 
 

EMERGENCY ITEM 
 

According to Assembly Rule 11.1 and Article 14.2 of the 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 13 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 14 March. 
 

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. In order to 
ensure translation and dissemination, all proposals for an emergency item should be submitted to the 
IPU Secretariat by 17:00 on 11 March. The proposals should contain a brief explanatory memorandum 
and a draft resolution, which clearly define the scope of the subject covered by the request.  
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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 one member (Governing Council Rule 1.2). 
 

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 immediately be transmitted by the 
Secretariat to all Governing 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; or otherwise by a two-thirds majority. 
 
 

STANDING COMMITTEES 
 

All four Standing Committees will meet during the 146th IPU Assembly.  
 
The Standing Committee on Peace and International Security will discuss and adopt a resolution on 
the subject item Cyberattacks and cybercrimes: The new risks to global security. 
 
The Standing Committee on Sustainable Development will discuss and adopt a resolution on the 
subject item Parliamentary efforts in achieving negative carbon balances of forests. 
 
The other two Standing Committees will hold hearings and panel discussions as approved at the 
145th IPU Assembly. The agendas of the four Standing Committees are attached.  
 
 

PARTICIPATION 
 

IPU Member Parliaments may appoint a maximum of eight delegates, or 10 for parliaments of 
countries with a population of 100 million inhabitants or more (Article 10.2 of the Statutes). The 
number of additional MPs accompanying delegations as Advisers must not exceed two.   
 
Member Parliaments are kindly reminded that IPU office-holders should be included in national 
delegations to the Assembly. The list of current office-holders is available on the IPU website at 
www.ipu.org/about-ipu/structure-and-governance. Confirmation of registration may be delayed for 
those delegations that fail to include office-holders. 
In keeping with Article 10.3 of the Statutes, Members "…may register one additional delegate if at 
least one young parliamentarian (below 45 years of age) is part of the delegation on condition that the 
delegation is composed of both sexes and the Member is not in arrears in the payment of its assessed 
contributions". Needless to say, Member Parliaments are welcome to include more than one young 
parliamentarian in their delegation. 
 

All Member Parliaments are also encouraged to strive for gender parity and political balance in the 
composition of their delegations. In accordance with Article 10.4 of the Statutes, any delegation 
which, for two consecutive sessions of the Assembly, is composed exclusively of parliamentarians of 
the same sex shall automatically be reduced by one person.  
 

Geopolitical groups are kindly requested to schedule their meetings on 10 March, or at any time on 
11 March which does not conflict with the sittings of the Forum of Women Parliamentarians.   
 

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

https://share.ipu.org/sites/data/Data/MAIN/ASSEMBLY/2021%20-%20143rd%20Madrid/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/95V70TXC/www.ipu.org/about-ipu/structure-and-governance


 - 4 - A/146/C.1 

The Plenary Hall, where the meetings of the Assembly and Governing Council will take place, has 
limited seating capacity. If the actual attendance at the 146th Assembly allows, the Secretariat will 
endeavour to allocate an adequate number of seats for all delegations. At a minimum, each national 
parliamentary delegation will be allocated a sufficient number of seats to allow 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 will take place on 12 March at 08:00. 
 
 
VACANCIES TO BE FILLED DURING THE 146th ASSEMBLY 
 

A provisional list of vacancies for IPU bodies will be circulated to Members and posted on the IPU 
website prior to the opening of the Assembly.  
 
Member Parliaments are invited to consider submitting candidatures for the committees and other 
bodies of the IPU (www.ipu.org/about-us/structure/assembly) bearing in mind the gender balance 
requirements of the bodies concerned, as provided for in the IPU Statutes and Rules. Candidates 
should have 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. Member 
Parliaments not currently holding IPU offices are particularly encouraged to submit 
candidatures. 
 
Elections to the Bureau of Women Parliamentarians will be held to renew half of the Bureau’s 
membership, those whose four-year term has come to an end. The seats of two representatives for 
each geopolitical group will therefore be renewed. The Bureau will then elect a President and a first 
and a second Vice-President.  
 
Elections will also be held to renew the whole Board of the Forum of Young Parliamentarians. The 
newly elected Board will then elect its new President. 
 
 
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 are as follows: 
 

16 December 2022 Deadline for the co-Rapporteurs to submit the draft resolutions and 
explanatory memorandums to the IPU Secretariat.  

24 February 2023 Deadline for IPU Members to submit proposals for amendments to 
the draft resolutions. 

11 – 15 March 2023 146th IPU Assembly 
Finalization and adoption of the resolutions. 

 

All Member Parliaments can contribute to the drafting of resolutions by submitting a brief written input 
(Standing Committee Rule 13.1). They are also encouraged to submit input for the draft resolution to 
be adopted at the 147th IPU Assembly (October 2023) by the Standing Committee on Democracy and 
Human Rights on Orphanage trafficking: The role of parliaments in reducing harm. Written input to this 
draft resolution is welcome until 3 April 2023. 
 

https://www.ipu.org/about-us/structure/assembly
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In accordance with the Standing Committees’ Rules, proposals for subject items 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 the subject items to be taken 
up by the Standing Committee on Peace and International Security and the Standing Committee on 
Sustainable Development by 13 March 2023. 
 
These will serve as the basis for consultations by the respective Standing Committee Bureaux before 
a final decision is taken by the above-mentioned Standing Committees.  
 
 
GENERAL DEBATE (Item 3 of the agenda) 
 

The General Debate at the 146th Assembly will focus on the overall theme of Promoting peaceful 
coexistence and inclusive societies: Fighting intolerance. A concept note on this theme is 
enclosed in Annex 2. 
 
In keeping with the Assembly Rules (Rule 22.1), two representatives of each delegation may speak 
during the General Debate, and they shall share the speaking time as they deem fit. An additional MP 
from each delegation may address the General Debate, provided he/she is a young parliamentarian.  
 
In order to take the floor in the General Debate, members may register on the spot at the speakers’ 
registration desk outside the Plenary Hall (Grand Hall B-C-D, EWB). Members may also register their 
speaker(s) in advance through the online registration system, which will open on 12 December 2022.  
 
Speaking time will be determined based on the number of registered speakers and the following 
general guidelines: 
 

List A High-level segment (Presiding Officers)   7 minutes 
 
List B First speakers from delegations    6 minutes 
 
List C Second speakers from delegations    Time remaining 

  (up to a total of 7 minutes for two speakers) 
 
List D Young parliamentarians    2 minutes. 

 
The order of speakers will be determined by a public drawing of lots at 17:00 on 11 March. 
 
The Steering Committee may decide, in view of the number of registered speakers, to reduce the 
allotted speaking time. 
 
 
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 the Vice-Presidents may 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, 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 IPU Secretariat (documents@ipu.org) by 12:00 noon on 12 March. 
 
 

ALLOCATION OF VOTES 
 

A provisional table showing the votes allocated to delegations to the 146th 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 writing of any modifications required, ahead of the 
Assembly. The final table showing the allocation of votes at the Assembly will be distributed at the 
opening of the session. 
 

https://registration.ipu.org/146Speakersregistration
mailto:documents@ipu.org
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LANGUAGES, SPEECHES 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 booths have been reserved for Chinese, Japanese, Portuguese and Russian 
at sittings of the Assembly and the Governing Council. The number of additional booths available in 
the Plenary Hall is limited. The related costs incurred must be borne by the requesting party. All such 
requests will be handled on a first-come, first-served basis. 
 
For the meetings of the Standing Committees, the Forums of Women MPs and Young 
Parliamentarians, the Committee on the Human Rights of Parliamentarians, and the ASGP session, 
interpretation will be provided remotely. Therefore, parliaments wishing to have a channel in these 
meetings should ensure that their interpreters are fully trained on the Interprefy platform.   
 
In case of need, contact IPU conference services for more information (conf-services@ipu.org).  
 
Official statements delivered in the General Debate shall be published on the Assembly webpage and 
form part of the official records of the Assembly. All delegations are therefore encouraged to send their 
statements to speeches@ipu.org. Due to technical limitations, only speeches in English, French and 
Spanish will be posted. 
 
In keeping with the decision by the IPU Governing Council to reduce the carbon footprint of the 
Organization and continue to curb paper waste, only a very limited number of documentation sets will 
be printed for the various sittings of the Assembly.  

 
 
ASSEMBLY APP 
 

The 146th Assembly App will be available for download free of charge in February 2023. 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. 
 
 
RESULTS OF THE ASSEMBLY 
 

All delegations will receive one printed copy of the Results of the 146th Assembly. In addition, the 
document will be published on the IPU website after the close of the Assembly, when a complete 
electronic version can be downloaded in PDF format. 
 
 
REGISTRATION 
 

The IPU online registration system will be operational as of 12 December 2022. An information note 
on how to use the registration system will be made available on the Assembly webpage. All 
delegations are requested to respect the registration deadline of 3 March 2023. 
 
The Registration and Information Service will be open at EWB as of 9 March from 09:00 to 18:00 and 
from 10 to 14 March from 08:00 to 18:30, as well as on 15 March from 08:00 to 18:00. 
 
Important:  
 

As part of the online registration procedure, delegates are requested to provide their individual 
email 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. The IPU is committed to 
respecting the privacy of the people with whom it engages. More information about how the IPU uses 
its data can be found here: www.ipu.org/privacy-statement. 
 

 

mailto:conf-services@ipu.org
mailto:speeches@ipu.org
https://www.ipu.org/privacy-statement
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DELEGATES’ STAY IN MANAMA 
 

For all logistical matters relating to delegates' stay in Manama, delegations are invited to refer to the 
website set up by the Parliament of Bahrain for the 146th Assembly, which will be available shortly at 
https://ipu.bh.  

 
The General Information document, to be sent with the invitation by the Parliament of Bahrain, 
contains details on delegates' stay in Manama. Requests for hotel reservations should be made as 
soon as possible. Delegations are reminded that the costs of international travel and hotel 
accommodation are to be borne by their respective institutions. 
 
All delegates should also have international health insurance when travelling abroad. 
 
Additional information and assistance can be obtained from the 146th Assembly Secretariat of the 
Parliament of Bahrain at: 
 

Telephone        :      +973 17888444  
E-mail        :      Ipuinfo@bahrain.com 
Website        :      https://ipu.bh (available soon) 

 

https://ipu.bh/
https://ipu.bh/
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  Annex 1 
 

* closed meeting 

 
General timetable of the 146th Assembly 

and related meetings 
 

Manama, 11 to 15 March 2023 
 
 
 

Thursday, 9 March 2023 
 

 09:00 – 18:30 Beginning of Registration  
 

 10:00 – 13:00 Executive Committee* 
 

 15:00 – 18:00  
 

Executive Committee*  

 
 
 

Friday, 10 March 2023 
 

 09:00 – 10:00 Gender Partnership Group*  
 

 09:30 – 13:00 Committee on the Human Rights of Parliamentarians*  
 

 10:00 – 13:00 Executive Committee* 
 

 14:30 – 18:00 Committee on the Human Rights of Parliamentarians*  
 

 
 
 

Saturday, 11 March 2023 
 

 09:00 – 10:00 Bureau of Women Parliamentarians*  
 

 09:30 – 11:30 Group of Facilitators for Cyprus* (ENGLISH ONLY)  
 

 
10:00 – 11:00 Meeting of Advisers and Secretaries to delegations  

 

 
10:30 – 13:00 Forum of Women Parliamentarians  

 

 11:30 – 13:00 Joint Meeting with the Chairpersons of the Geopolitical Groups and the 
Presidents of the Standing Committees* 
 

 
14:30 – 17:30 Forum of Women Parliamentarians  

 

 14:30 – 17:30 Committee on Middle East Questions* 
 

 14:30 – 17:30 Advisory Group on Health* (ENGLISH ONLY)  
 

 14:30 – 18:00 Committee on the Human Rights of Parliamentarians* 
 

 
19:00 – 20:00 Inaugural Ceremony 

 

 
 

 



 - 2 - A/146/C.1 
  Annexe 1 
 

* closed meeting 

 
Sunday, 12 March 2023 
 

 08:00 – 09:00 Assembly Steering Committee* 
 

 
 

09:00 – 11:00 Governing Council  
 

 
09:00 – 12:30 Standing Committee on Peace and International Security  

Debate and start of drafting in plenary on the draft resolution on 
Cyberattacks and cybercrimes: The new risks to global security 
 

 
09:00 – 12:30 Standing Committee on Sustainable Development  

Debate and start of drafting in plenary on the draft resolution on 
Parliamentary efforts in achieving negative carbon balances of forests  
 

 09:30 – 11:00 Board of the Forum of Young Parliamentarians* 
 

ASGP 11:00 – 12:30 ASGP Meeting 
 

 
11:00 – 13:00 Assembly: Start of the General Debate on the theme Promoting 

peaceful coexistence and inclusive societies: Fighting intolerance 
 

 11:30 – 13:00 Bureau of the Standing Committee on Democracy  
and Human Rights*  
 

 
13:15 – 14:30 Luncheon for Speakers of Parliament (by invitation) 

 

 
14:00 – 16:00 Forum of Young Parliamentarians of the IPU 

 

 
14:00 – 17:00 Standing Committee on Peace and International Security 

Drafting in plenary on the draft resolution on Cyberattacks and 
cybercrimes: The new risks to global security 
 

 14:00 – 18:30 High-Level Advisory Group on Countering Terrorism 
and Violent Extremism*  
Followed by:  
Panel discussion: Call of the Sahel 
 

 
14:30 – 17:00 Assembly: General Debate  

 

ASGP 14:30 – 17:30 ASGP Meeting  
 

 14:30 – 18:00 Committee on the Human Rights of Parliamentarians*  
 

 16:15 – 17:00 Board of the Forum of Young Parliamentarians* 
 

 
17:00 – 17.15 Forum of Young Parliamentarians of the IPU 

 

 
17:00 – 18:30 Assembly: Decision on the emergency item 

 

 
 

Monday, 13 March 2023 
 

 
09:00 – 13:00 
09:00 – 10:30 
10:30 – 13:00 

Assembly 
- Debate on the emergency item, and 
- Continuation of the General Debate  
 

 
09:00 – 13:00 Standing Committee on Peace and International Security 

Completion of drafting in plenary of the resolution on the draft 
resolution on Cyberattacks and cybercrimes: The new risks to global 
security 
 

 09:30 – 11:00 Bureau of the Standing Committee on United Nations Affairs* 
 

 
09:30 – 13:00 
 

Standing Committee on Democracy and Human Rights 
Debate on the draft resolution to be adopted at the 147th Assembly 
on Orphanage trafficking: The role of parliaments in reducing harm 
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09:30 – 13:00 Committee on the Human Rights of Parliamentarians*  
 

ASGP 10:00 – 12:30 ASGP Meeting  
 

 
11:30 – 13:00 
 

Panel discussion on Climate oversight action 

 14:30 – 16:00 Workshop in preparation for the United Nations Summit of the Future 
 

 14:30 – 17:30 Working Group on Science and Technology* 
 

 14:30 – 17:30 IPU Task Force on the peaceful resolution of the war in Ukraine* 
 

 
14:30 – 18:30 Standing Committee on Sustainable Development 

Drafting in plenary of the resolution on Parliamentary efforts in 
achieving negative carbon balances of forests  
 

 
14:30 – 18:30 
 

Assembly  
- Continuation of the General Debate  
 

 14:30 – 18:30 Possible drafting committee on the emergency item*  
 

 16:30 – 18:30 Bureau of the Standing Committee on Peace and  
International Security*  

 
 

Tuesday, 14 March 2023 
 

 09:00 – 10:00 Gender Partnership Group*  
 

 
09:00 – 11:00 Standing Committee on United Nations Affairs 

 

 09:00 – 11:00 Bureau of the Standing Committee on Sustainable Development*  
 

 
09:00 – 13:00 
 

Assembly: Continuation of the General Debate  
 

 
09:30 – 12:30 Standing Committee on Democracy and Human Rights 

Panel discussion on Parliamentary impetus in favour of the fight against 
disinformation and hateful and discriminatory content in cyberspace 
 

ASGP 10:30 – 12:30 ASGP Meeting  
 

 10:00 – 13:00 Executive Committee*  
 

 11:30 – 13:00 Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law*  
 

 
11:30 – 12:30 Forum of Women Parliamentarians  

 

 13:30 – 14:30 Bureau of Women Parliamentarians*  
 

 
14:30 – 15:30 Forum of Women Parliamentarians  

 

 
14:30 – 16:30 Standing Committee on Peace and International Security 

Adoption of the draft resolution on Cyberattacks and cybercrimes: The 
new risks to global security 
 

ASGP 14:30 – 17:30 ASGP Meeting  
 

 14:30 – 18:00 Committee on the Human Rights of Parliamentarians*  
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14:30 – 18:30 Assembly 

- Adoption of the resolution on the emergency item 
- Special session on accountability in the implementation  
 of IPU decisions 
- Conclusion of the General Debate  
 

 
15:00 – 16:30 Workshop on parliamentary solidarity with MPs at risk 

 

 
17:00 – 18:30 Workshop on sexual and reproductive health 

 

 
16:00 – 18:00 Standing Committee on United Nations Affairs 

 

 
17:00 – 18:30 Standing Committee on Sustainable Development  

Adoption of the draft resolution on Parliamentary efforts in achieving 
negative carbon balances of forests  

 
 

Wednesday, 15 March 2023 
 

 
08:00 – 10:00 Bureau of Women Parliamentarians*  

 

 
09:00 – 13:00 
 

Governing Council 
- Decisions on the human rights of MPs, and 
- Reports of specialized meetings  
 

ASGP 10:00 – 12:30 ASGP Meeting 
 

 
14:30 – Governing Council  

 

 
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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
 

Legend: Assembly / 
Governing Council 
 

 

Committees / 
Panel discussions 
 
 

Other Assembly events, 
including in camera sessions 
 

 
 



  

146th IPU Assembly 
Manama (11–15 March 2023) 

#IPU146 

 
Assembly A/146/3-Inf.1 
Item 3 30 November 2022 
 
 

Concept note for the General Debate on the theme: 
 

Promoting peaceful coexistence and inclusive societies: 
Fighting intolerance 

 
The Universal Declaration of Human Rights, supported by other international human rights and 
humanitarian law treaties and standards, states that the basis for freedom, justice and peace in the world 
is the recognition of the equal and inalienable rights of all individuals, without discrimination on any 
grounds, including culture, race, colour, language, ethnicity, religion, gender identity, sexual orientation 
or political affiliation.   
 
Societies that are inclusive and where rights are upheld are more likely to be cohesive, peaceful and 
democratic. According to the Institute of Economics and Peace (IEP), acceptance of the rights of others 
and good relations with neighbours are aspects of positive peace that contribute to peaceful societies. 
Further data indicates that trust between communities translates to greater trust in institutions and 
greater resilience to conflict.1 Promoting peaceful and inclusive societies is an important pillar of the 
United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development. It is also a major focus of the IPU Strategy. 
 
Despite this evidence, the world is becoming a more divided and less tolerant and peaceful place. The 
2022 Global Peace Index reveals that the world is at its lowest point of peacefulness in the last 15 years.  
 
There are numerous indicators that peaceful coexistence and inclusion worldwide are in decline, and that 
intolerance and discrimination are on the rise. According to the Global Peace Index, the rise of violent 
demonstrations throughout 2022 pointed to increasing polarization, criticism of administrative structures 
and a decrease in tolerance towards diverging views. Online hate speech continues to sow division and 
is increasing against minorities, according to a 2021 report by the Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights.2 In addition, trust in government and the media worldwide is 
diminishing, religious freedoms are being curtailed, and religious discrimination, racism and xenophobia 
are rising.  
 
These expressions of intolerance or exclusion are intricately connected with global trends of growing 
social and economic inequalities, deteriorating trust in democracy and human rights standards, the 
curtailing of rights, and growing threats to peace and security through violent extremism or the spread of 
misinformation. All of this threatens social cohesion and global peace.   
 
Working towards overcoming intolerance and promoting peaceful coexistence and inclusive societies 
requires a comprehensive response from different stakeholders. Parliaments must play a crucial role as 
representatives of the people, and parliamentarians as the voice by which grievances and concerns, but 
also needs and desires, are expressed.  
 
  

 
1
  https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2017/02/SC2_Framework-copy.pdf  

2
  https://www.ohchr.org/en/stories/2021/03/report-online-hate-increasing-against-minorities-says-expert  

https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2017/02/SC2_Framework-copy.pdf
https://www.ohchr.org/en/stories/2021/03/report-online-hate-increasing-against-minorities-says-expert
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The key functions of parliaments – law-making, budgeting, representation and oversight – make them 
the guardians of the rule of law, citizenship, human rights and justice. Despite the current threats to 
co-existence worldwide, parliaments have an important role to play in helping societies become more 
inclusive and peaceful, by protecting rights and leading by example.  
 
The IPU’s commitment to promoting cohesion and inclusion is part of its core mandate to work “for 
peace and cooperation among peoples and for the solid establishment of representative institutions”. 
This is embedded in its current Strategy, which views parliaments as part of broader ecosystems for 
democracy.  
 
The IPU has frequently addressed issues of inclusion, coexistence and peace in its Assembly 
declarations, publications and activities.3 The Quebec City Declaration on Citizenship, identity and 
linguistic and cultural diversity in a globalized world in 2012 recognized the importance of balancing 
respect for diversity with social inclusiveness and cohesion as a means of building trust within and 
among societies and as a precondition for progress, prosperity and a high quality of life. The 
St. Petersburg Declaration in 2017 on Promoting cultural pluralism and peace through interfaith and 
inter-ethnic dialogue recognized that dialogue between faiths, cultures and ethnicities is essential to 
peace and cultural pluralism and that, as representatives of the people, the world’s parliaments are 
committed to strengthening normative processes and legal frameworks.  
 
The current IPU Strategy encourages a policy focus on key global challenges, namely climate change; 
democracy, human rights, gender equality and youth participation; peace and security; and 
sustainable development for all. The issues of inclusion and peace cut across each of these issues. In 
recent years, the IPU has especially laid emphasis on promoting peaceful coexistence between 
religions, beliefs, cultures and ethnicities, as part of its peacebuilding and counter-terrorism 
programmes.  
 
The General Debate will provide an opportunity for the parliamentary community to identify the factors 
underlying intolerance and division locally and globally, and to share good practices about sustainable 
and comprehensive approaches to promoting inclusion and supporting peaceful coexistence, in order 
to build resilient and cohesive societies.  
 
To make the General Debate as meaningful, concrete and action-oriented as possible, Member 
Parliaments are invited to answer the following questions:  
 
(1)  What are the key drivers of intolerance or exclusion in your society and what actions has your 

parliament taken to address these? 
 
(2)  What kinds of factors promote coexistence between different groups, and how is your 

parliament encouraging these? 
 
(3)  How could your parliament be more inclusive in its work? 
 
(4)  What role could collective parliamentary action play in helping address drivers of intolerance 

or promote inclusion and peaceful coexistence? 
 

 
3

  See Promoting Inclusive Parliaments: The representation of minorities and indigenous peoples in 
parliament – http://archive.ipu.org/splz-e/chiapas10/overview.pdf.  

http://archive.ipu.org/splz-e/chiapas10/overview.pdf
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PROVISIONAL TABLE SHOWING THE ALLOCATION OF VOTES  
AT THE 146th 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  41.3 6 16 

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  10.1 3 13 

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.  Cabo Verde 10  0.3 0 10 

25.  Cambodia 10  14.6 3 13 

26.  Cameroon 10  12.9 3 13 

27.  Canada 10  30.8 5 15 

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  100.1 10 10 

48.  El Salvador 10  5.3 2 12 

49.  Equatorial Guinea 10  1.0 1 11 

50.  Estonia 10  1.5 1 11 
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Votes 
under 

(a) 

Population 
in 

millions 

Votes 
under 

(b) 

Total 
number 
of votes 

51.  Eswatini 10  1.1 1 11 

52.  Ethiopia 10  87.9 9 19 

53.  Federated States of Micronesia 10  0.10 0 10 

54.  Fiji 10  0.80 0 10 

55.  Finland 10  5.4 2 12 

56.  France 10  65.8 8 18 

57.  Gabon 10  1.0 1 11 

58.  Gambia (The) 10  1.5 1 11 

59.  Georgia 10  4.7 1 11 

60.  Germany 10  81.3 9 19 

61.  Ghana 10  25.0 4 14 

62.  Greece 10  10.2 3 13 

63.  Guatemala 10  8.2 2 12 

64.  Guinea 10  10.6 3 13 

65.  Guinea-Bissau 10  1.5 1 11 

66.  Guyana 10  0.76 0 10 

67.  Haiti 10  10.2 3 13 

68.  Honduras 10  8.1 2 12 

69.  Hungary 10  10.4 3 13 

70.  Iceland 10  0.31 0 10 

71.  India 10  1,000.3 13 23 

72.  Indonesia 10  206.0 12 22 

73.  Iran (Islamic Republic of) 10  81.0 9 19 

74.  Iraq 10  38.1 5 15 

75.  Ireland 10  4.5 1 11 

76.  Israel 10  6.7 2 12 

77.  Italy 10  57.0 7 17 

78.  Japan 10  123.6 10 20 

79.  Jordan 10  5.5 2 12 

80.  Kazakhstan 10  17.0 3 13 

81.  Kenya 10  38.6 5 15 

82.  Kuwait 10  2.2 1 11 

83.  Kyrgyzstan 10  5.5 2 12 

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

85.  Latvia 10  2.7 1 11 

86.  Lebanon 10  2.4 1 11 

87.  Lesotho 10  2.1 1 11 

88.  Libya 10  3.9 1 11 

89.  Liechtenstein 10  0.03 0 10 

90.  Lithuania 10  3.9 1 11 

91.  Luxembourg 10  0.4 0 10 

92.  Madagascar 10  20.6 4 14 

93.  Malawi 10  13.9 3 13 

94.  Malaysia 10  22.7 4 14 

95.  Maldives 10  0.35 0 10 

96.  Mali 10  16.4 3 13 

97.  Malta 10  0.3 0 10 

98.  Marshall Islands 10  0.05 0 10 

99.  Mauritania 10  3.1 1 11 

100.  Mauritius 10  1.02 1 11 

101.  Mexico 10  104.0 10 20 

102.  Monaco 10  0.03 0 10 
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103.  Mongolia 10  2.9 1 11 

104.  Montenegro  10  0.62 0 10 

105.  Morocco 10  31.5 5 15 

106.  Mozambique 10  12.1 3 13 

107.  Myanmar* 10  60.3 8 18 

108.  Namibia 10  1.5 1 11 

109.  Nepal 10  26.4 4 14 

110.  Netherlands 10  15.3 3 13 

111.  New Zealand 10  5.1 2 12 

112.  Nicaragua 10  5.1 2 12 

113.  Niger 10  16.5 3 13 

114.  Nigeria 10  140.4 10 20 

115.  North Macedonia 10  2.3 1 11 

116.  Norway 10  5.0 2 12 

117.  Oman 10  5.2 2 12 

118.  Pakistan 10  160.9 11 21 

119.  Palau  10  0.02 0 10 

120.  Palestine 10  3.9 1 11 

121.  Panama 10  1.7 1 11 

122.  Papua New Guinea 10  7.3 2 12 

123.  Paraguay 10  5.7 2 12 

124.  Peru 10  23.0 4 14 

125.  Philippines 10  100.9 10 20 

126.  Poland 10  38.5 5 15 

127.  Portugal 10  10.3 3 13 

128.  Qatar 10  2.6 1 11 

129.  Republic of Korea 10  50.8 7 17 

130.  Republic of Moldova 10  4.3 1 11 

131.  Romania 10  23.0 4 14 

132.  Russian Federation 10  148.8 10 20 

133.  Rwanda 10  6.2 2 12 

134.  Saint Lucia 10  0.18 0 10 

135.  Saint Vincent and the 
Grenadines 

10  0.11 0 10 

136.  Samoa 10  0.17 0 10 

137.  San Marino 10  0.02 0 10 

138.  Sao Tome and Principe 10  0.16 0 10 

139.  Saudi Arabia 10  27.1 4 14 

140.  Senegal 10  7.0 2 12 

141.  Serbia 10  9.7 2 12 

142.  Seychelles 10  0.08 0 10 

143.  Sierra Leone 10  4.9 1 11 

144.  Singapore 10  5.08 2 12 

145.  Slovakia 10  5.2 2 12 

146.  Slovenia 10  1.9 1 11 

147.  Somalia 10  10.4 3 13 

148.  South Africa 10  51.7 7 17 

149.  Spain 10  47 6 16 

150.  South Sudan 10  10.0 3 13 

151.  Sri Lanka 10  17.0 3 13 

152.  Suriname 10  0.4 0 10 

153.  Sweden 10  10.0 3 13 

154.  Switzerland 10  8.4 2 12 
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155.  Syrian Arab Republic 10  18.7 3 13 

156.  Tajikistan 10  5.1 2 12 

157.  Thailand 10  60.1 8 18 

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.  Türkiye 10  82.3 9 19 

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.  Vanuatu 10  0.27 0 10 

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

175.  Viet Nam 10  90.3 9 19 

176.  Yemen 10  30.4 5 15 

177.  Zambia 10  10.9 3 13 

178.  Zimbabwe 10  10.4 3 13 

 
 
 

 
 
 
 
 
*  Countries participating in the IPU in a non-voting observer capacity, in accordance with the decision of the 

209th Governing Council in Nusa Dua.  



  

146th IPU Assembly 
Manama (11–15 March 2023) 

 

#IPU146 

 
 
 
 
Assembly A/146/A.1 
 30 November 2022 
 

 
Agenda of the 146th Assembly 

 
 
 
 
1. Election of the President of the 146th Assembly 
 
2. Consideration of requests for the inclusion of an emergency item in the Assembly agenda 
 
3. General Debate on the theme Promoting peaceful coexistence and inclusive societies: 

Fighting intolerance 
 
4. Special accountability segment on the implementation of IPU resolutions and other decisions 
 
5. Cyberattacks and cybercrimes: The new risks to global security 
 (Standing Committee on Peace and International Security) 
 
6. Parliamentary efforts in achieving negative carbon balances of forests 
 (Standing Committee on Sustainable Development) 
 
7. Reports of the Standing Committees 
 
8. Approval of the subject items for the Standing Committee on Peace and International Security and 

for the Standing Committee on Sustainable Development for the 148th Assembly and appointment 
of the co-Rapporteurs 
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Governing Council CL/211/A.1 
Item 1  30 November 2022 

 

Provisional agenda of the 211th session  
of the Governing Council 

 

Manama, Bahrain, 12-15 March 2023 
 
 
1. Adoption of the agenda  
 
2. Approval of the summary records of the 210th session of the Governing Council 

 
3. Election of the President of the 146th Assembly 
 
4. Consideration of requests relating to IPU membership  

 

The Governing Council will consider the recommendations of the Executive Committee on any 
requests for affiliation, reaffiliation and observer status to the IPU. 

 
5. Financial results for 2022 
  

 The Governing Council will be informed of the financial results for 2022. 
  
6. Report of the President 
 

(a) On his activities since the 210th session of the Governing Council 
 (b) On the activities of the Executive Committee 
 
7. Presentation by the Secretary General of the IPU Impact Report for 2022 

 

The Governing Council will be apprised of the IPU Impact Report for 2022 as well as the outcomes 
of recent IPU specialized meetings.  

  
8. Implementation of the IPU Strategy 
 

The Governing Council will be apprised of progress made with the implementation of the IPU 
Strategy for 2022-2026. 

 
9. Situation of certain parliaments   

 

The Governing Council will consider the recommendations of the Executive Committee pertaining 
to parliaments that have been dissolved unconstitutionally or are in crisis, and take a decision on 
those parliaments. 

 
10. Cooperation with the United Nations 

 

 The Governing Council will be invited to review progress with the roadmap for the IPU political 
project at the United Nations and any related proposals on its implementation.  
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11. Future inter-parliamentary meetings 

 

The Governing Council will be called upon to approve the list of future inter-parliamentary 
meetings, as recommended by the Executive Committee. 

 
12.  Regional offices of the IPU 
 

The Governing Council will be apprised of the consultations related to the possible 
establishment of IPU regional offices. 

  
13. Activities of committees and other bodies   
 

(a) Forum of Women Parliamentarians 

(b) Forum of Young Parliamentarians of the IPU 
(c)  Committee on the Human Rights of Parliamentarians 
(d) Committee on Middle East Questions 
(e) Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law 
(f) Task Force on the peaceful resolution of the war in Ukraine 
(g) Group of Facilitators on Cyprus 
(h) Gender Partnership Group 
(i) Advisory Group on Health 
(j) High-Level Advisory Group on Countering Terrorism and Violent Extremism (HLAG) 
(k) Working Group on Science and Technology  

 
14. Elections to the Executive Committee 

(cf. Article 21(k) of the Statutes and Rules 37, 38 and 39 of the Governing Council) 
 

The Governing Council will elect two members to the Executive Committee to replace 
Ms. A.D. Mergane Kanouté (Senegal) whose term ends at the 211th session of the Governing 
Council and Ms. C. Widegren (Sweden) who is no longer a parliamentarian.  

 
15. The IPU Anthem 
 

The Governing Council will be invited to endorse a proposed IPU anthem selected through a 
request for proposals process.  
 

16.   The Cremer-Passy Prize  
 

The Governing Council will be invited to approve revised Rules for the next edition of the 
Cremer-Passy Prize.  

 
17.  Any other business 
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Standing Committee on  C-I/146/A.1 
Peace and International Security 30 November 2022 

 
 
 

Provisional agenda 
 
 
 
 
1. Adoption of the agenda 
 
2. Approval of the summary record of the Committee’s session held at the 145th IPU 

Assembly in Kigali (October 2022) 
 
3. Cyberattacks and cybercrimes: The new risks to global security 
 

(a) Presentation of the draft resolution and the explanatory memorandum prepared by the 
co-Rapporteurs  

(b) Debate 
(c) Drafting and adoption of the draft resolution in plenary 
(d) Appointment of a Rapporteur to the 146th 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’s agenda 

 
5. Elections to the Bureau of the Standing Committee 
 

The Committee will fill the current 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/146/A.1 
Sustainable Development 30 November 2022 

 
 
 

Provisional agenda 
 
 
 
 
1. Adoption of the agenda 
 
2. Approval of the summary record of the Committee’s session held at the 145th IPU 

Assembly in Kigali (October 2022) 
 
3. Parliamentary efforts in achieving negative carbon balances of forests 
 

(a) Presentation of the draft resolution and the explanatory memorandum prepared by the 
co-Rapporteurs  

(b) Debate 
(c) Drafting and adoption of the draft resolution in plenary 
(d) Appointment of a Rapporteur to the 146th 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’s agenda 

 
5. Elections to the Bureau of the Standing Committee 
 

The Committee will fill the current 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/146/A.1 
Democracy and Human Rights 30 November 2022 
 

 

Provisional agenda 
 
 
 

1. Adoption of the agenda 
 

2. Approval of the summary record of the Committee’s session held at the 145th IPU 
Assembly in Kigali (October 2022) 

 
3.  Preparatory debate on the next resolution of the Standing Committee: Orphanage 

trafficking: The role of parliaments in reducing harm 
  

Where children are recruited into orphanages to be exploited via profit, it is known as orphanage 
trafficking. Orphanage trafficking is a complex issue – on the surface it is an issue of supply and 
demand where a steady stream of volunteers and donors who wish to support orphaned children 
overseas creates a demand for a ready supply of children in institutions. To meet the demand, 
children are recruited or transferred from families for the purpose of exploitation or profit. Below 
the surface, however, is an enabling environment dependent on orphanage trafficking for its 
existence.  
 
The preparatory debate will provide an opportunity for all Members to express their opinion on the 
issues to be included in the resolution. The contributions from Members will assist the 
co-Rapporteurs in drafting the resolution, which will be examined and finalized at the 147th IPU 
Assembly in October 2023. 

 
4. Debate on Parliamentary impetus in favour of the fight against disinformation and hateful 

and discriminatory content in cyberspace 
 

Originally designed as a space of freedom and emancipation, the internet has become, over the 
years, a repository and distribution channel of hateful, discriminatory and dishonest content. At a 
time when democratic ideals are weakened, and even sometimes contested, it is essential to 
ensure that parliaments around the world endeavour to create a strong legislative framework to 
protect both individuals and institutions, in full respect of freedom of expression. 
 

5. Elections to the Bureau of the Standing Committee 
 

The Committee will fill any vacancies on the Bureau, based on proposals from the geopolitical 
groups.  

 
6. Any other business 
 



 
  

146th IPU Assembly 
Manama (11–15 March 2023) 

 

#IPU146 

 
 
 
 
Standing Committee on C-IV/146/A.1 
United Nations Affairs 30 November 2022 
 
 

Provisional agenda 
 
 
 
 

First sitting: 09:00 – 11:00  
 

1. Adoption of the agenda 
 
2. Approval of the summary record of the Committee’s session held during the 145th IPU 

Assembly (October 2022) 
 
3. Proposed new modalities and methods of work for the Committee  
 

 Prompted by a review of the IPU Political Project at the United Nations and the corresponding 
implementation roadmap, the Bureau will propose a revised mandate for the Standing Committee 
on United Nations Affairs.  

 

 Among other things, the new mandate aims to sharpen the Committee’s focus on a select few key 
UN reform issues and use Committee sessions as opportunities to mobilize parliamentarians to 
bring about change at the UN. This item will include a presentation of the proposed modalities and 
working methods of the Committee followed by a discussion with participants.  

 
4.  2023 Voluntary National Reviews for the UN High-Level Political Forum on Sustainable 

Development 
 

 The High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF), which meets in July each 
year in New York, is the UN’s main accountability mechanism to take stock of progress towards 
implementing the Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030. Each session of the HLPF 
sees around 40 countries presenting their national progress reports, known as Voluntary National 
Reviews (VNRs). Governments seek input from a variety of stakeholders, including parliaments, 
when preparing these reports. Each year, the IPU surveys the parliaments of the countries 
presenting VNRs to assess the depth of their engagement. 

 

 This item will feature a brief presentation of the results of the 2022 IPU survey of some 
40 parliaments’ engagement in the VNRs, and a presentation of the 2023 survey, which will 
involve 42 parliaments. 
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Second sitting: 16:00 – 18:00 
 

5. Bringing gender equality to the UN General Assembly 
 

 Representation in the UN General Assembly is far from gender equal. Unlike parliaments 
around the world, where there is discussion and awareness of the need for greater 
representation of women, there is no concerted effort among UN member states to ensure that 
more women ambassadors (Permanent Representatives) sit in the General Assembly. This is 
despite the fact that many resolutions of the General Assembly call for more women to be 
engaged as decision-makers in peace-building and development processes at both national and 
global levels. 

 

 This item will review the data on women’s representation in the General Assembly and consider 
the ways in which the appointment of ambassadors to the UN could be improved to achieve 
equality. Borrowing from the IPU’s experience of supporting more women in politics, and best 
practices from other relevant institutions, participants will discuss the ways in which parliaments 
can help the General Assembly and other multilateral bodies become more gender equal. 

 
 The discussion will draw on a survey of Committee members, which the IPU will conduct prior to 

the Assembly. 
 
6. Elections to the Bureau of the Standing Committee 
 

The Committee will fill the current vacancies on the Bureau based on proposals received from 
the geopolitical groups. 

 
7. Any other business 
 



  

146th IPU Assembly 
Manama (11–15 March 2023) 

 

#IPU146 

 
 FEM/35/A.1 
 30 November 2022 

 
 

35th Session of the Forum of  
Women Parliamentarians 

 

Provisional agenda 
 

Sessions of the Forum of Women Parliamentarians are open to women and men parliamentarians  
 

First and second sittings 
Saturday, 11 March 2023, from 10:30 to 13:00 and from 14:30 to 17:30 

 
1. Election of the President of the 35th session of the Forum of Women Parliamentarians 
 
2. Adoption of the agenda 
 
3. Activities to advance gender equality 
 

Participants will be briefed about: 
 

(a) the work of the Bureau of Women Parliamentarians and its deliberations at the sessions 
held in Kigali on 11 October 2022 and in Manama on 11 March 2023; 

 

(b) the work and recommendations of the Gender Partnership Group; 
 

(c) IPU activities for the promotion of gender equality.  

4. Contribution to the work of the 146th Assembly from a gender perspective 
 

On the recommendation of its Bureau, the Forum will be invited to discuss one of the draft 
resolutions that are on the agenda of the 146th Assembly, entitled Cyberattacks and cybercrimes: 
The new risks to the global security (Standing Committee on Peace and International Security). 
Participants will discuss the draft resolution from a gender perspective and issue 
recommendations on gender-related amendments to be submitted by the Forum of Women 
Parliamentarians to the Standing Committee. For this purpose, participants will work in plenary.  
 

On the recommendation of its Bureau, the Forum will designate a chairperson and a rapporteur for 
the discussion. The rapporteur will present recommendations from the discussion to the Forum of 
Women Parliamentarians at its afternoon sitting. 
 

The discussion will take place from 11:30 to 13:00. 
The Forum will resume its work at 14:30. 

 
5. Panel debate on women’s leadership addressing insecurity and crises 

 

The panel debate will take place from 14:30 to 15:45.   
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6. Report on the discussion on a draft resolution on the agenda of the 146th Assembly 

 

The discussion group rapporteur will present her report. The Forum will then ask her to consult 
with the President of the Bureau of Women Parliamentarians and prepare amendments to be 
presented during the debates of the Standing Committee on Peace and International Security.  

 
7. Venue and date of the 36th session of the Forum of Women Parliamentarians 

 
 

 

Third sitting 
Tuesday, 14 March 2023, from 11:30 to 12:30 and from 17:00 to 18:00 

 
8. Elections to the Bureau of Women Parliamentarians (11:30 to 12:30) 

 

The Forum will renew half of the membership of its Bureau, to replace those regional 
representatives whose terms expire in March 2023, as well as those members who have lost 
their seats in parliament.  
 

After the elections, the sitting will be suspended until 17:00 to allow the newly constituted 
Bureau to meet in camera and select candidates for its Presiding Officers (President, First Vice-
President and Second Vice-President).  

 
8. Elections to the Bureau of Women Parliamentarians (continued): Presiding Officers of 

the Bureau (17:00 to 18:00) 
 

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

(as at 11 October 2022) 

 

 
PRESIDING OFFICERS (March 2021–March 2023)   
President: Ms. L. Vasylenko (Ukraine)   
First Vice-President: Ms. H. Ramzy Fayez (Bahrain)   
Second Vice-President: Ms. W. P. Andrade Muñoz (Ecuador)   

REGIONAL REPRESENTATIVES   Expiry of term 

African Group: 
Ms. O. Sanogo (Mali) Ms. C. Muyeka Mumma (Kenya) March 2023 
Ms. N. Bujela (Eswatini) Ms. M. Baba Moussa Soumanou (Benin) March 2025 

Arab Group: 
Ms. M. S. Al Suwaidi (United Arab Emirates)  Ms. M. Mohammed Saleh (Syrian Arab Rep.) March 2023 
Ms. H. Ramzy Fayez (Bahrain) Ms. A. Nassif Ayyoub (Egypt) March 2025 

Asia-Pacific Group: 
Ms. P. Maadam (India) Ms. U. Chinbat (Mongolia) March 2023 
Ms. P.A. Komarudin (Indonesia) Ms. E. Azad (Islamic Rep. of Iran) March 2025 

Eurasia Group: 
Ms. E. Vtorygina (Russian Federation) Ms. Z. Greceanîi (Rep. of Moldova) March 2023 
Ms. G. Karelova (Russian Federation) Ms. M. Vasilevich (Belarus) March 2025 

Group of Latin American and the Caribbean: 
Ms. C. Mix (Chile)  Ms. V. Persaud (Guyana) March 2023 
Ms. W. P. Andrade Muñoz (Ecuador) Ms. A. F. Sagasti (Argentina) March 2025 

Twelve Plus Group: 
Ms. R. Kavakcı Kan (Türkiye) Ms. L. Vasylenko (Ukraine) March 2023 
Ms. V. Riotton (France) Vacancy March 2025 

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

Expiry of term 

  
Ms. A. Sarangi (India) 
Ms. O. Kefalogianni (Greece) 
Ms. B. Argimón (Uruguay) 

October 2026 
October 2025 
October 2024 

Ms. E. Anyakun (Uganda) 
Ms. P. Krairiksh (Thailand) 
Ms. A.D. Mergane Kanouté (Senegal) 
 

October 2023 
October 2023 
March 2023 
 

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

Expiry of term  

  
Ms. E. Nyirasafari (Rwanda) 
Ms. I. Yusiana Roba Putrì (Indonesia) 
Ms. M. Batet (Spain) 
 

October 2025 
March 2024 
October 2023  
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 FYP/146/A.1 
 30 November 2022 

 
Forum of Young Parliamentarians 

 
Provisional Agenda 

Sunday, 12 March 2023, 14:00 – 16:00 and 17:00 – 17:15 
 
 

First sitting (14:00 – 16:00) 
 
1. Adoption of the agenda  
 
2. Opening remarks 
 
3. Updates on youth participation 

 

The Forum will take stock of recent developments in global and national youth participation in 
parliament. The young parliamentarians will reflect on successes and current challenges, draw 
conclusions, and make recommendations.  

 
4. Contribution to the work of the 146th Assembly 
 

In line with the objective of the Forum to mainstream youth perspectives in the work and decisions 
of the Assembly, members of the Forum will exchange views from a youth perspective on: 
 

• the theme of the General Debate of the 146th Assembly, entitled Promoting peaceful 
coexistence and inclusive societies: Fighting intolerance; 

• the draft resolutions under consideration at the 146th Assembly, entitled Cyberattacks and 
cybercrimes: The new risks to global security, by the Standing Committee on Peace and 
International Security; and Parliamentary efforts in achieving negative carbon balances of 
forests, by the Standing Committee on Sustainable Development. 

 
5. Elections to the Board of the Forum of Young Parliamentarians  
 

The Forum will elect its Board pursuant to Rule 5.3 of the Rules and Working Modalities of the 
Forum, which stipulates that: The Board shall be composed of two representatives from each of 
the IPU geopolitical groups, a man and a woman.  
 

The terms of office of the newly elected Board members will end during the first annual session of 
the Forum of Young Parliamentarians in 2025.  
 

The geopolitical groups should submit written candidatures to the IPU Secretariat by 18:00 on 
Saturday, 11 March 2023. 
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The members of the newly elected Board will meet in camera from 16:15 to 17:00 to elect a 
President as per Rule 5.6 of the Rules and Working Modalities of the Forum which stipulates 
that: The Board shall be presided over by a President, who shall be a member of the Board. 
He/she shall be elected by the members of the Board and Rule 5.7 of the Rules and Working 
Modalities of the Forum which stipulates that: A President shall be elected every two years. The 
same president cannot hold office for two consecutive terms. Gender and geopolitical rotation 
are mandatory at each election of the president. 
 

The first President of the Board was Mr. Faisal Al Tenaiji from the United Arab Emirates (Arab 
Group); Mr. Saeed Al Remaithi (United Arab Emirates) ended that term of office after 
Mr. Al Tenaiji lost his parliamentary seat. The second President of the Board was 
Ms. Mourine Osoru from Uganda (African Group). The third President of the Board was 
Mr. Melvin Bouva from Suriname (GRULAC). The fourth President of the Board was Ms. Sahar 
Albazar from Egypt (Arab Group). 
 

 
Second sitting (17:00 – 17:15) 

 
6. Presentation of the new President of the Board of Young Parliamentarians  
 

The newly elected President of the Board will be introduced to the Forum. The Forum will be 
invited to welcome the new President.  

 
7. Any other business 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


