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 1يلالحتاد الربملاين الدو ل النظام األساسي
 

عديله يف ، وجرى ت1983نـُقِّح بصورة كاملة يف تشرين األول/أكتوبر 
 2013أكتوبر /وتشرين األول 2003نيسان/أبريل 

ن و تشريوآذار/مارس  2017نيسان / أبريل ، 2016وآذار/مارس  
 .2019و تشرين األول/أكتوبر  2018األول/أكتوبر 

 
 طبيعة االحتاد وأهدافه وتكوينه .1

 

 1املادة 
ل ا�ت الدو برمل يت تضماالحتاد الربملاين الدويل هو املنظمة الدولية الــ  1

 ذات السيادة.
يف ملاين لحوار الرب سي لالرئي ابعتباره املنربيعمل االحتاد الربملاين الدويل، ــ  2

التعاون بني السالم و حتقيق ، من أجل 1889مجيع أحناء العامل منذ عام 
وم مبا قية، غايهلذه ال ة متينة. وحتقيقاً مؤسسات متثيلي وأتسيسالشعوب 

 يلي:
                                                           

ت الكلمــات التاليــة: برملــاين ورئــيس و�ئــب الــرئيس يف هــذا النظــام، حيثمــا ذكــر  1
 .املرأةوموفد وممثل وعضو ومراقب، يُفهم أ�ا تشري إىل كّل من الرجل و 
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 ،لبلدانيع امج يف ،والربملانيني ،أ) يشجع االتصاالت بني الربملا�ت
 والتنسيق وتبادل اخلربات فيما بينهم؛

  هذهيفه بدي رأيويُ  ،ب) ينظر يف املسائل ذات االهتمام الدويل
 ؛دراتمببا قدمالتوأعضائها على  ،غية تشجيع الربملا�تالقضا� بُ 

هلا  ملا ظراً والنهوض هبا ن ،ج) يساهم يف الدفاع عن حقوق اإلنسان
رساء ًا إلسيعامًال أسا احرتامها يُعدّ  وألنّ  ،من أمهية عاملية

 الدميقراطية الربملانية والتنمية؛
نمية يز وتعز تللعمل املؤسسات النيابية و  ،د) يساهم يف معرفة أفضل

 أساليب عملها.
 يؤيد جهودو فها،  أهدااألمم املتحدة يفالربملاين الدويل حتاد يشارك االــ  3

ات ملنظمع امهذه املنظمة ويعمل ابلتعاون الوثيق معها، كما يتعاون 
وغري  ،كوميةحلا واملنظمات ،واملنظمات الدولية ،الربملانية اإلقليمية

 ل نفسها.اليت تستلهم املث احلكومية
الدخول  الحيةصديه بشخصية قانونية ول. يتمتع االحتاد الربملاين الدويل 4

نية ا�ت الوطلربملاع ات التعاون ميات الدولية، مبا يف ذلك اتفاقييف االتفاق
ملنظمات ية وادولواملنظمات الربملانية، وكذلك مع املنظمات احلكومية ال

 غري احلكومية.
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 2املادة 
 االحتاد الربملاين الدويل يف جنيف. مقرّ  قعي
 

 3املادة 
ل مبوجب قوانني دولة ذات سيادة وميثل شكَّ جيوز لكل برملان تَ ـ ـ 1

سكا�ا ويعمل على أراضيها، أن يطلب االنضمام إىل االحتاد الربملاين 
 ل مثل هذا الربملان وتكون منضمة فعلياً وطنية متثّ  لُشعبةالدويل. وميكن 

 د.عضواً يف االحتاختتار البقاء أن   2عند إقرار هذه املادةلالحتاد 
تقّر  يقليمإكيان لجب القانون األساسي ل مبو شكَّ جيوز ألي برملان تَ ــ  2

اقب دائم فة مر بص يتمتعو  ه يف إقامة دولة،وحقّ  ،عاتهاألمم املتحدة بتطلّ 
واً بح عضيص يف األمم املتحدة ذي حقوق وامتيازات إضافية عديدة، أن

 يف االحتاد الربملاين الدويل.
ب طلب ن يتقدمأ ،فقطة، جيوز للربملان الفيدرايل فيدرالي ولةديف ــ  3

 .الربملاين الدويل الحتادليصبح عضواً يف ااالنضمام 
تزم يلالحتاد و دئ امببا يتقّيدأن  ، على كل برملان عضو يف االحتاديتعنيَّ ــ  4

 بنظامه األساسي.

                                                           
  2001نيسان/أبريل  2
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 لربملانيةات اجلمعيأن يقبل يف عضوية االحتاد ا ،جيوز للمجلس احلاكمــ  5
يف  لةثَّ ل ممل دو بَ دويل من قِ ال القانونالدولية، اليت أتسست مبوجب 

شاورات اء املجر وبعد إ ،على طلبها االحتاد، كأعضاء منتسبني وذلك بناءً 
 مع األعضاء املعنيني يف االحتاد.

 4املادة 
نضمام الدة اإعا نضمام أوالوىل األمني العام إحالة طلب برملان ابيت - 1

دة عاإبو ألطلب اقبول ب اً قرار احلاكم لس جملااكم، ويتخذ إىل اجمللس احل
الشروط  كانت  ما إذاة اليت تنظر فيجنة التنفيذيّ اللّ  رأيعلى بناًء عرضه، 

 ول ذلكح يراً تقر  ترفعقد استوفيت، وأن  الثالثةاملنصوص عليها يف املادة 
 عنها.

، لصفةاذه هب لعملاعن  يف االحتاد الربملاين الدويليتوقف عضو عندما ــ  2
يتخذ . و كمحلا المجلس بدي رأيها لتنظر اللجنة التنفيذية يف احلالة وت

 د.الحتاا يفذلك العضو  عضويةبشأن تعليق  قراراً  احلاكملس اجمل
 5املادة 

ات نفق ية يفم كل عضو وعضو منتسب يف االحتاد مسامهة سنو قدّ يُ ــ  1
 ).5اعدة ، القاليةحة املالالئ(ه اجمللس احلاكم االحتاد وفقاً جلدول يقرّ 
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ية ملالاامهته ر يف سداد مسعضو يف االحتاد، أتخَّ  جيوز أليّ  الــ  2
ر مقدا انإذا ك ،، املشاركة يف التصويت يف أجهزة االحتادللمنظمة

ه عن ة عليحقاملست سامهاتاملتأخرات مساوً� أو متجاوزًا ملقدار امل
أن  اكمللمجلس احل ، جيوزالسنتني السابقتني بكاملهما. ومع ذلك

عن  نتجد سداالعجز عن ال ابلتصويت إذا اقتنع أبنّ  ،العضويسمح هلذا 
النظر  م قبلاك. وجيوز أن يتلقى اجمللس احلظروف خارجة عن إرادة العضو

 فإنّ  ،ومع ذلك املعين، العضو يتقدم به تفسريًا خطياً يف هذه املسألة، 
 لُميثَّ  أبن تسمح اسي المن النظام األس 10من املادة  2أحكام الفقرة 

 اد.الحت اثنني يف اجتماعات انيبَ أبكثر من مندو  العضومثل هذا 
ن يكون ، أة الير يف سداد مسامهته املعضو منتسب، أتخَّ  ال جيوز أليّ و 

دار ان مقكذا  ًال أبكثر من مندوب واحد يف اجتماعات االحتاد، إممثَّ 
ه عن ة عليحقاملست اتسامهاملتأخرات مساوً� أو متجاوزًا ملقدار امل

 السنتني السابقتني بكاملهما.
 ن سدادعاملنتسب يف االحتاد  عندما يتأخر العضو أو العضوــ  3

 ية يففيذه املستحقة ملدة ثالث سنوات، تنظر اللجنة التنمسامهات
و العض ق مع، على أساس كل حالة على حدة وابلتشاور الوثياملوضوع، 

تخذ اجمللس ي اكم.رأيها إىل اجمللس احل ترفعو أو العضو املنتسب املعين، 
 سب.ملنتاحقوق هذا الربملان أو العضو القرار حول تعليق  احلاكم
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 6املادة 
خاصة  واعدقحتاد يكون جلميع األعضاء أو األعضاء املنتسبني يف االــ  1

حكام يع األمج اذاخت عليهمويتعني ، هبم تنظم مشاركتهم يف أعمال االحتاد
تنفيذ الحتاد، و اي يف فعلال متثيلهماإلدارية واملالية الالزمة لضمان اهليكلية و 
الحتاد، ل عامةة المانألا، واحلفاظ على العالقات مع الصادرة عنهالقرارات 

 موظفيهممساء أيتضمن ، مأنشطته حول إليها تقريرا سنو�ً يقدمون اليت س
 أبعضائهم أو عددهم اإلمجايل.وقائمة 

اركته يف م مشتنظي ه املطلق يف تقرير كيفيةحقّ  ،لكل عضو يف االحتادــ  2
 االحتاد.
 7املادة 

م، يف رملا�ل بومن واجب أعضاء االحتاد أن يقدموا قرارات االحتاد داخ
غ إبالو ، وحّثها على تنفيذهاأنسب شكل؛ وإبالغها إىل احلكومة؛ 

ال  ،مكاندر اإلبصورة منتظمة وكاملة بق، بذلك الحتادل مانة العامةألا
قَّق من ما حتو أن، مبا ّمت اختاذه يف هذا الشا السنوية، سيما يف تقاريره

ه الغاية، ينبغي وحتقيقا هلذ. )2الفقرة  39(الئحة اجلمعية، القاعدة نتائج، 
فقا وا، و يقدم مجعيات االحتاد أن املشاركة يفمجيع رؤساء الوفود على 

 ن هذام سخةنرسال إع إىل برملا�هتم الوطنية م ، تقريراً لقوانينهم الوطنية
 اجلمعية. ختتاماعد إىل األمني العام لالحتاد يف أقرب وقت ممكن ب التقرير
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 أجهزة االحتاد .2

 8املادة 
 ةواألمان ،فيذيةتنواللجنة ال ،واجمللس احلاكم ،أجهزة االحتاد هي اجلمعية

 .العامة
 
 

 اجلمعية .3
 9املادة 

 .نو�ً سني رتيف شكل مجعية م ،جيتمع االحتاد الربملاين الدويلــ  1
 4(الئحة اجلمعية، املادة  ،اواترخيه دورةمكان كل  ،حيدد اجمللس احلاكمــ  2

 .)2الفقرة 
ان  مكتغيري يف ظروف استثنائية، أن يقرر ،احلاكم جيوز للمجلســ  3

 وز لرئيسجي ،رئةلطاا. ويف األحوال انعقادها واتريخ انعقاد اجلمعية أو عدم
 ية.فيذقرار مبوافقة اللجنة التنأن يتخذ مثل هذا ال ،االحتاد
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 10املادة 
الحتاد  ايف  ألعضاءاتعّينهم الربملا�ت  برملانينيتتألف اجلمعية من ــ  1

أن و  ،اءلنسمن الرجال وا على أن يتضمن الوفد برملانيني .كمندوبني
 ضمان متثيل متساٍو للجنسني.إىل  جاهداً  يسعى

يتم ذين ال انينيالربملاوز عدد أن يتج ،ال جيوز أبي حال من األحوالــ  2
سبة ابلن يةالحتاد مثانتعيينهم كمندوبني إىل اجلمعية من قبل عضو ا

 عشرةمة، أو مليون نس 100ربملا�ت البلدان اليت يقل عدد سكا�ا عن ل
 مة أو أكثر.مليون نس 100يبلغ عدد سكا�ا اليت يف برملا�ت البلدان 

ـــ 3  الوفــد إضــافياً واحــداً إذا كــان يتضــمن منــدوابً  الربملــان العضــويســجل  ـ
 أن يتـألف الوفـد مـن اجلنسـني وأالعلـى األقـل، شـرط  3اً واحـد شاابً  اً برملاني

 يكون العضو متأخراً عن سداد مسامهاته املستحقة.
ـــ  4  مــن  أي وفــد يتشــكلمــن عــدد أعضــاء  ،واحــديــنقص تلقائيــاً عضــو ـ

 جمعية.لل دورتني متعاقبتنيبرملانيني من جنس واحد خالل 

                                                           
يف هذا النظام األساسي، أينمـا ُيسـتخدم مصـطلح " الربملـانيني الشـباب"، ُيشـار  3

 .اً عام 45إليه ابلربملانيني الذين ال تزيد أعمارهم عن 
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 11املادة 

ا يفتتحها ياهبيابه/غغ يف حالو يفتتح اجلمعية رئيس االحتاد الربملاين، ــ  1
 ن ـم ،5اعدة ــن القم 2ة قر اً للفــنيَّ طبقــاملع ،ائب رئيس اللجنة التنفيذيةــن

 الئحة اللجنة التنفيذية.

 وات.ونواب الرئيس وفارزي األص ،ختتار اجلمعية رئيسهاــ  2

 لة يفمثَّ ء املألعضاامساوً� لعدد الربملا�ت  ،ون عدد نواب الرئيسيكــ  3
 اجلمعية.

 12املادة 

لنظام ا من ألوىلمبوجب املادة ا ــ عدّ تُناقش اجلمعية املسائل اليت تُ 
  عنعربِّ وُتصدر توصيات تُ  ،ضمن نطاق اختصاص االحتاد ــ األساسي

 هذه املسائل. بشأنوجهات نظر املنظمة 

 13املادة 

حلاكم الس اجمل ُحيدد ،جلان دائمة يساعد اجلمعية يف أداء مهماهتاــ  1
 .الفقرة (هـ)) 21(املادة عددها وجمال اختصاصها 
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 لعرضها راتقرا شاريعإعداد تقارير و/أو م تتوىل اللجان الدائمة عادةً ــ  2
لجان (ال ئحةيف الال أخرى وفقًا ملا ورد على اجلمعية، وتقوم مبهمات

 .)5الفقرة  6ة، القاعدة الدائم
بند  راسةمة بدف اللجان الدائأن يكلّ  جيوز للمجلس احلاكم كذلك،ــ  3
 تقرير إليه. رفعدرج على جدول أعماله و مُ 
 

 14املادة 
قاعدة ة، الجلمعي(الئحة ا ،تضع اجلمعية جدول أعمال دورهتا التاليةــ  1

10(. 
حة الئ( ،اول أعماهلجيوز للجمعية إدراج بند طارئ واحد على جدــ  2

  .)11اجلمعية، القاعدة 
 15املادة 

 .التصويت على املندوبني احلاضرين شخصياً  يقتصر حقّ ــ  1
بقاً ط ،دالحتاتسب عدد األصوات املتاحة لكل برملان عضو يف احيُ ــ  2

 للقواعد التالية:
 أدىن؛ أ) لكل برملان عشرة أصوات كحدٍّ 

 د لعدقاً ُحتسب وف ،ات اإلضافيةمن األصو  ددب) يكون لكل برملان ع
 وذلك على النحو التايل:  ،سكان بالده
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 عدد األصوات عدد السكان

 صوت واحد نسمة ماليني 5إىل  1من 
 صواتن نسمة ماليني 10إىل  5أكثر من 
 أصوات 3 مليون نسمة 20إىل  10أكثر من 
 أصوات 4 مليون نسمة 30إىل  20أكثر من 
 أصوات 5 يون نسمةمل 40إىل  30أكثر من 
 أصوات 6 مليون نسمة 50إىل  40أكثر من 
 أصوات 7 مليون نسمة 60إىل  50أكثر من 
 أصوات 8 مليون نسمة 80إىل  60أكثر من 
 أصوات 9 مليون نسمة 100إىل  80أكثر من 
 أصوات 10 مليون نسمة 150إىل  100أكثر من 
 صواتً  11 مليون نسمة 200إىل  150أكثر من 

 صواتً  12 مليون نسمة 300إىل  200ر من أكث
 صواتً  13 مليون نسمة 300أكثر من 
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كل وفد كون لي ،ج) عند إجراء تصويت يف مجعية االحتاد الربملاين الدويل
 ليتنيتتامدورتني يقتصر تشكيله على برملانيني من جنس واحد، خالل 

من  شكلةامل ة للوفودبدًال من عشر (للجمعية، مثانية أصوات كحد أدىن 
ت ألصوان اهلا عدد م اليت حيقّ  وفيما يتعلق ابلوفود .)رجال ونساء

 شرة.من ع دالً احلساب الكلي على أساس مثانية أصوات ب تمّ ي ،اإلضافية
 ت نظروجها حبيث تُعربِّ عن خمتلف ،جيوز للوفد جتزئة أصواتهــ  3

 .واتواحد أن يسجل أكثر من عشرة أص وال جيوز ملوفد ،أعضائه
 16ادة امل
حوال اليت األ يف الّ إاألمساء ابملناداة على ُجيرى التصويت يف اجلمعية ــ  1

 ال يواجه فيها القرار املعروض على اجلمعية أي معارضة.
 إذا السري ابالقرتاع ،املكاتبوُجيرى التصويت النتخاب أعضاء ــ  2

 طلب ذلك عشرون عضواً على األقل.
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 اجمللس احلاكم .4

 17املادة 
دة اكم، القاعلس احلاجمل (الئحة ،دورتني سنو�ً  يعقد اجمللس احلاكم عادةً ــ  1

5(. 
و أئيس أى الر ر إذا من قبل رئيسه، اجمللس لدورة استثنائية  يُدعىــ  2

 جمللسا عضاءربع أطلب أو بناًء على  ،ذلك ضرور�ً اللجنة التنفيذية 
 احلاكم على األقل.

 

 18املادة 
 ،االحتاد و يفان عضس احلاكم من ثالثة ممثلني عن كل برمليتألف اجمللــ  1

 . )2الفقرة  1(الئحة اجمللس احلاكم، القاعدة 
يف  لينيحا أعضاءً  ،يتعنيَّ أن يكون أعضاء اجمللس احلاكم كافةــ  2

 برملا�هتم.
 ،رى احلضو عدم قدرته علأو  ،أو استقالته مندوب،وفاة يف حال ــ  3

 ه.حملّ  ين من حيلّ يعنيِّ الربملان املع
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 19املادة 

ثالث  فرتةل ،ويلينتخب اجمللس احلاكم رئيس االحتاد الربملاين الدــ  1
و القيادة ه ويعترب. )8و  7و  6 القاعدة(الئحة اجمللس احلاكم،  ،سنوات

   السياسية للمنظمة ويرأس اجمللس احلاكم حبكم منصبه.
 قبل ،ائسة الر يفواليته نتهت الذي ا ،ال جيوز إعادة انتخاب الرئيســ  2

ملان ىل بر إ شخص ينتمي هأن حيّل حمل يتعنيَّ و  ،ثالث سنوات أخرى مضي
 سية.يوسيات اجلنتظم بني خمتلف اجملموعااملتناوب الويراعى ضمان  ،آخر

 سنة،ن الم لجمعيةلخالل انعقاد الدورة الثانية الرئيس نتخاب ا ريجيــ  3
 ةجلمعيد اانعقار نتخاب إذا تعذَّ جيوز للمجلس إجراء اال ،ومع ذلك

 ألسباب استثنائية.
 ارساته، ميو وفأانية أو فقدانه العضوية الربمل ،استقالة الرئيس يف حالــ  4

ذية حىت لتنفيا نه اللجنةالذي تعيّ  ،�ئب رئيس اللجنة التنفيذية مهامه
 تعليقحال  يفا اهتذق األحكام ينتخب اجمللس احلاكم رئيساً جديداً. وُتطبَّ 

 د.الحتاايس العضو يف االحتاد الذي ينتمي إليه رئ ،عضوية الربملان
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ية، نظامات ال، بني الدور مهاّمها /هامّ مهيساعد الرئيس يف أداء ــ  5
 حدىإميثل كل واحد منهم  ،جمموعة تتكون من ستة نواب للرئيس

 ةرت لف ،ذيةلتنفية انون من بني أعضاء اللجنويعيَّ  ،اجملموعات اجليوسياسية
 عام واحد قابل للتجديد.

 20املادة 
ه نشاطات االحتاد وير  ،حيدد اجمللس احلاكمــ  1 ها مبا نفيذاقب تويوجِّ

 دة يف النظام األساسي.يتماشى مع األهداف احملدَّ 
دول جذية لتنفييُقرر اجمللس احلاكم جدول أعماله، وتضع اللجنة اــ  2

 جيوز أليّ و  .)2الفقرة  12ة (الئحة اجمللس احلاكم، القاعد ،أعمال مؤقت
ال عمم اقرتاحات إضافية على جدول األأن يقدّ  ،عضو يف اجمللس

 .)13(الئحة اجمللس احلاكم، القاعدة  ،املؤقت
 21املادة 

لى عالتالية  هماتملاب ،يف االحتاد الربملاين الدويل ،لع اجمللس احلاكمطّ ضي
 وجه اخلصوص:

كما يقرر   ،اءربملا�ت األعضال ،أو إعادة انضمام ،أ) يقرر انضمام
 3الفقرة  5 واملادة ،4طبقًا للمادة  ،عضويتهاحقوقها أو تعليق 

 ؛من النظام األساسي
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من هذه  2قرة الف 9(املادة  ،انعقاد اجلمعية ،واتريخ ،ب) يقرر مكان
 ؛من الئحة اجلمعية) 2الفقرة  4الالئحة، والقاعدة 

 يقرتح رئيساً ) ج
 كافة مبا يف  خرى،ة األلالجتماعات الربملانية الدولي يقرر تنظيم االحتادـ) د

فية ذلك إنشاء جلان خاصة لدراسة مشاكل معينة، وحيدد كي
 عملها، ويبدي رأيه يف استنتاجاهتا؛

ادة (امل ،وجماالت اختصاصهاحيدد عدد اللجان الدائمة للجمعية ه) 
 ).1الفقرة  13

 ،ماتهمه يف أداء ملساعدته ،وجمموعات عمل ،ل جلاً� خاصةيشكّ و) 
 ،يفغراعلى أن يُراعى عند تشكيلها التوازن اجليوسياسي واجل

 لرجالدد ااعى التوازن بني عوإقليمي فرعي)، كما يرُ  ،(إقليمي
 والنساء.

 ،مولياهتمسؤ و  ،حقوقهمو ) حيدد فئات املراقبني يف اجتماعات االحتاد ز
ملراقب صفة اب تعاليت تتم ،واهليئات األخرى ،ويقرر املنظمات الدولية

ئحة ال؛ 2 اعدة(الئحة اجلمعية، الق ،يف اجتماعات االحتاد املنتظم
 3، القاعدة ؛ الئحة اللجان الدائمة4اجمللس احلاكم، القاعدة 

 مراقبني ــ ذلك وبصفة عارضة عنفضًال  ــ، كما يدعو )1الفقرة 
عمال ول أاملسامهة يف دراسة بند معنيَّ مدرج يف جد إبمكا�م

 ة؛اجلمعي
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دول جد وحيد ،وميزانيته ،) يقّر سنوً� بر�مج عمل االحتادح
 .)2الفقرة  5القاعدة ، و 1الفقرة  3(الالئحة املالية، القاعدة  ،املسامهات

 توصيةى عل ءً ناب ،) يوافق سنو�ً على حساابت السنة املالية السابقةط
لس جملائحة ال( ،ذين يعينهما من بني أعضائهلال ،ي احلساابتقِ دقّ م

؛ الئحة األمانة، 3رة الفق 13؛ الالئحة املالية، القاعدة 41احلاكم، القاعدة 

 .)12القاعدة 
 .)1فقرة ال 7 لقاعدة(الالئحة املالية، ا ،والوصا� اهلبات) �ذن بقبول ي
 37ة لقاعدااكم، (الئحة اجمللس احل ،) ينتخب أعضاء اللجنة التنفيذيةك

 .)39و 38و
، 1لفقرة ا 28 ملادة(النظام األساسي، ا ،م لالحتاد) يعنيِّ األمني العال

 .)1الفقرة  3القاعدة  ،العامة والئحة األمانة
تعديل مة لقدَّ ويُعرب عن رأيه بشأن االقرتاحات امل ،) يضع الئحتهم

 .)1لفقرة ا 45(الئحة اجمللس احلاكم، القاعدة  ،النظام األساسي
 نويتنيرتني السلدو خالل ا ،منتدى النساء الربملانيات جيتمع 22املادة 

كم لس احلا فق اجمليواتقريرًا أبعماله إىل اجمللس احلاكم، و  يرفعللجمعية، و 
تدى املن وافقيمكتب املنتدى. ويعاون املنتدى  يضعهاعلى الالئحة اليت 

تني سنوياجتماعاته خالل الدورتني ال كتبعلى الئحته، ويعقد امل
 للجمعية.
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 23املادة 

لسنويتني ارتني لدو اجتماعها خالل ا ،للربملانيني تعقد جلنة حقوق اإلنسان
ما ات كلعثم بوتنظّ  ،للجمعية، وجيوز هلا أن تعقد اجتماعات إضافية

يوافق و . حلاكمس االلجنة تقريرًا أبعماهلا إىل اجملل ترفعدعت احلاجة. و 
 اللجنة. تضعهااجمللس احلاكم على الالئحة اليت 

 24املادة 
ني سنويت الاجتماعه خالل الدورتني ،لشبابالربملانيني ايعقد منتدى 

م لس احلاكق اجمليوافتقريرًا أبعماله إىل اجمللس احلاكم. و  ويرفعللجمعية، 
 املنتدى. يضعهاعلى الالئحة اليت 
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 اللجنة التنفيذية .5
 25املادة 

 واً ضــومخســة عشــر ع . تتكـون اللجنــة التنفيذيــة مــن رئــيس االحتــاد الربملــاين الــدويل،1
ئــيس جملــس ات، ور إىل برملــا�ت خمتلفــة، ومــن رئيســة مكتــب النســاء الربملانيــ ينتمــون

 إدارة منتدى الربملانيني الشباب لالحتاد الربملاين الدويل.
. يرأس رئيس االحتاد الربملاين الدويل اللجنة التنفيذية حبكم منصبه. وينتخب 2

 أعضاء من قلعلى األ عضواً  اثنا عشر اجمللس احلاكم مخسة عشر عضواً؛ منهم
واليتهم. ويكون متثيل كل جنس مدة  طيلة فيه عضويتهم تستمر احلاكم، اجمللس

 .4عن ثلث األعضاء املنتخبنيبنسبة ال تقل 

                                                           
 مقاعد عدداً متساو�ً من الرجال والنساء . 4ستضم اجملموعات ذات  4

 ألقل. امقاعد رجالً واحداً وامرأة واحدة على  3ستضم اجملموعات ذات 
 ء .ستضم اجملموعات ذات مقعدين عدداً متساو�ً من الرجال والنسا

قـل، األ علـى ستضم اجملموعة ذات مقعد واحد أن يتم شغله من قبـل رجـل وامـرأة
 لثالث وال�ت.
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رملانه يف ح وبملرشامسامهة  ،يراعى يف انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذيةــ  3
 ل اليتلدو نيي املاعلى بر  ،اللجنة التنفيذيةتقتصر عضوية أعمال االحتاد. و 
 اابت.تخيف االن ،والرتشيح ،حبقوق االقرتاع ،تتمتع فيها النساء

 ها،اؤ ـاليت يُنتخب أعض ،اعد اخلمسة عشرـص املقختصَّ ــ  4
سانت « وذلك بتطبيق النظام االنتخايب ،للمجموعات اجليوسياسية

 حيق اليتألصوات لعلى العدد اإلمجايل  (Sainte – Laguë) »ليغو
حدى إقاعد ميف اجلمعية. ويف حال تعديل عدد هبا ألعضائها اإلدالء 

من  أيِّ  د شغلعايُ اجملموعات اجليوسياسية يف اللجنة التنفيذية، فإنه ال 
 هذه املقاعد إال عند انتهاء تفويض العضو الذي يشغله.

بع ة أر نفيذيتكون مدة عضوية األعضاء املنتخبني يف اللجنة التــ  5
عادة إوز ، وال جيابلتناوب كل عام ، وخيرج اثنان على األقلسنوات

 ه عضولّ حم وحيلّ  ،قبل مضي سنتني واليتهانتخاب العضو الذي تنتهي 
عمل تت أن انياالربملالنساء مكتب  ةوجيوز لرئيسينتمي إىل برملان آخر. 

 .)4الفقرة  33 ملادةيات، امنتدى الربملان(رة واحدة مللفرتة سنتني، ميكن جتديدها 
كن ميال  الربملانيني الشباب فرتة سنتني منتدىرئيس جملس  يعملو 

 .)7الفقرة 5الربملانيني الشباب، املادة  منتدىجملس (جتديدها 
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أو انتهت  ،التهأو استق ،وفاة أحد أعضاء اللجنة التنفيذية حاليف ــ  6
 ،اتهمهميزاول  عنه يالً بد عضو االحتاد املعين، يعنيِّ واليته يف برملان بالده

ابت. نتخااالء إجرا اخالهل عقاد اجمللس احلاكم التالية اليت يتمّ حىت دورة ان
لف عن ن خمتملاانتخابه ينتمي إىل بر  وإذا كان العضو اجلديد الذي متّ 

ا ة. أمّ كامل  يضفرتة تفو  تقضي /يقضي فإ�ا /فإنه ،برملان العضو السابق
 /لتكميس اإ�ف /إىل الربملان نفسه فإنه تنتمي /ينتمي كانت  /إذا كان
انيات لربملاء اوإذا توفيت رئيسة مكتب النس .سلفها /فرتة سلفه تستكمل

ائب يس أو النللرئ ول، فإن النائب األأو استقالت أو مل تعد عضواً برملانياً 
 أصغر حيلو الثاين للرئيس، حسب احلالة، ستكمل فرتة والية سلفها. 

 لس يفجملاعضو حاضر يف جملس منتدى الربملانيني الشباب حمل رئيس 
 .)5.9القاعدة  جملس منتدى الربملانيني الشباب،(. غياهبا /غيابهحال 

إىل  نتميأو ت ،عضوًا يف اللجنة التنفيذية كتبإذا كانت رئيس املــ  7
 األول لنائباا هبرملان ينتمي إليه أحد األعضاء اخلمسة عشر، حتّل حملّ 

عل يف ابلف ضواً ع األول أو النائب الثاين إذا كانت النائب كتبملالرئيس 
مسة ء اخلعضاحد األأل نفسه ربملانالأو تنتمي إىل  ،اللجنة التنفيذية

 عشر.
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لربملاين ااد  لالحتانتخاب أحد أعضاء اللجنة التنفيذية رئيساً  يف حالــ  8
ويف هذه  غر،ينتخب اجمللس احلاكم عضوًا ليشغل املقعد الشا الدويل،
 ة عضويةفرت ون تكو  ،ول أعمال اجمللسدرج املوضوع تلقائياً يف جداحلالة يُ 

 العضو اجلديد أربع سنوات.
ناصب مفسه نلوقت اأن يشغلوا يف  ،ال جيوز ألعضاء اللجنة التنفيذيةــ  9

 دائمة.أعضاء يف مكتب يف اللجان ال
 26املادة 

 لدويل.ين اربملاهي اجلهاز اإلداري لالحتاد ال ،اللجنة التنفيذيةــ  1
 :اآلتية ابملهاملتنفيذية تضطلع اللجنة اــ  2

ىل مام إنضاال ،أو إلعادة ،م برملان بطلب لالنضمامأ) إذا تقدَّ 
 3ادة  امليفدة االحتاد، تنظر اللجنة فيما إذا كانت الشروط الوار 

ج اليت لنتائاب من النظام األساسي مستوفاة، وتبّلغ اجمللس احلاكم
 ؛)4(املادة  ،توصلت إليها

 17دة املا( ،ةلالنعقاد يف األحوال الطارئ ،ب) تدعو اجمللس احلاكم

 ؛)2الفقرة 
ع تضو  ،دورات اجمللس احلاكم ،ومكان انعقاد ،ج) حتدد اتريخ

 جداول أعماهلا املؤقتة؛
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لس جملال د) إبداء رأي بشأن إدراج بنود تكميلية يف جدول أعما
 ؛احلاكم

 حتادت لالتقرتح على اجمللس احلاكم، اسرتاتيجية اخلمس سنوا) ه
 (الالئحة حتاداال لربملاين الدويل  وبر�مج العمل السنوي وميزانيةا

ا يتماشى مع مب؛ تقّيم التقدم احملرز )4الفقرة  3املالية، القاعدة 
ن م 1دة ملاأهداف االحتاد الربملاين الدويل، كما نصت عليها ا

 .النظام األساسي
ىل إها ميتقدو) دراسة سياسات املنظمة بشأن الشفافية واملساءلة و 

جية اتياجمللس احلاكم للموافقة عليها. ابإلضافة إىل اسرت 
 حتادلال االتصاالت مبا يتماشى مع اسرتاتيجية الـخمس سنوات

 الربملاين الدويل
ن ذلك مو  ،يةخالل دوراته أبنشطة اللجنة التنفيذ إبالغ اجمللس) ز

 ؛هاخالل تقرير يقدمه رئيس
وكذلك  لدويلااين لربملحتاد اعامة لالمانة الاألاإلشراف على إدارة ) ح

اجمللس  مة أولعاأنشطتها يف تنفيذ القرارات اليت تتخذها اجلمعية ا
 ة؛لالزممات االتقارير واملعلو مجيع  ، وتتلقى هلذا الغرضاحلاكم

إىل  احهاقرت اغية تقدمي بُ  ،) تدرس الرتشيحات ملنصب األمني العامط
 لس؛ه اجملنيّ عاألمني العام الذي ي فرتة واليةاجمللس، كما حتدد 
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 نّ أ نيَّ تب منح اعتمادات إضافية إذا ،) تطلب من اجمللس احلاكمي
 تغطيةلفية غري كا ،عليها اجمللس وافقاليت  املوازنةاعتمادات 

 يفــ  جنةز للّ جيو و النفقات املطلوبة إلدارة االحتاد وتنفيذ براجمه. 
الغ إب شريطة ،أن متنح هذه االعتماداتــ  األحوال العاجلة

 لس هبذا اإلجراء يف أقرب دورة له؛اجمل
ت تعهد إليه تدقيق حسااب ،حساابت خارجي دقق) تعنيِّ مك

 ؛)1الفقرة  13(الالئحة املالية، القاعدة  ،االحتاد
ام النظ( ،وبدالهتم ،) حتدد جداول رواتب موظفي األمانة العامةل

 ؛األساسي للعاملني، والقسم الرابع)
 ) تضع الئحتها؛م
لنظام قًا لطب ،اكميكلفها هبا اجمللس احلاليت مجيعها ملهام ا) تتوىل ن

 األساسي واللوائح.
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 اجملموعات اجليوسياسية .6
 27املادة 

جيوز ألعضاء االحتاد الربملاين الدويل أن يشكلوا جمموعات ــ  1
كل جمموعة يف أساليب العمل اليت تناسب مشاركتها   تّ بُ وتَـ  .5جيوسياسية

بتكوينها،  الحتادل األمانة العامةبلغ . وتُ لى أفضل وجهيف أنشطة املنظمة ع
 ها وبقواعدها اإلجرائية.مكتبوأبمساء أعضاء 

ألمني ا ،ةوسياسيألكثر من جمموعة جياألعضاء الذين ينتمون  بِلغيُ ــ  2
يف  ناصبات ملالتقدم برتشيح ألغراض ،اميثلو� اليت موعةالعام ابجمل

 االحتاد.
 ،سيةوسيااجلي أن تدعو رؤساء اجملموعات ،فيذيةجنة التنجيوز للّ ــ  3

 ركة يف مناقشاهتا بصفة استشارية.للمشا
 

                                                           
عنـد املوافقــة علــى هـذه املــادة كانــت اجملموعـات اجليوساســية الفاعلــة يف االحتــاد   5

ادئ، احمليط اهلو آسيا  مشكَّلة من اجملموعة اإلفريقية، واجملموعة العربية، وجمموعة
 .+12عة وجمموعة أوراسيا، وجمموعة أمريكا الالتينية والكارييب وجممو 
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 الحتادالعامة ل مانةاأل .7
 28املادة 

مة حتت ملنظا يف من جمموع العاملني ،تتكون األمانة العامة لالحتادــ  1
عيِّنه لذي يا، )2ة قاعد(الئحة األمانة العامة، ال ،إشراف األمني العام لالحتاد

 .(ل)) 21(النظام األساسي املادة  ،اجمللس احلاكم
 :ابملهام اآلتيةلع األمانة العامة طّ ضتــ  2

 أ) تضمن مقراً دائماً لالحتاد؛
دم التق جيعوتسعى إىل تش ،ب) حتفظ السجالت اخلاصة أبعضاء االحتاد

 بطلبات انضمام جديدة؛
 ــ فينوى الملستعلى ا ــوتشجعها وتساهم  ،طة أعضاء االحتادج) تؤيد أنش

 يف حتقيق التوافق بني هذه األنشطة؛
توزع و  ،ملانيةالرب  عاتالنظر فيها يف االجتما املسائل اليت يتعنيَّ  دّ د) تعُ 

 الواثئق الالزمة يف الوقت املناسب؛
 واجلمعية؛ ،تعمل على تنفيذ قرارات اجمللس احلاكم )ه
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عمل مج البر�سنوات اسرتاتيجية الـخمس مقرتحات ملشروع  عدّ ) تُ و
 3دة الية، القاعة امللالئح(ا ،لتقدميها إىل اللجنة التنفيذية واملوازنة،السنوي 

 ؛)7و  3و  2الفقرات 
 ىل اللجنةمها إتقد) تعد التقارير والسياسات حول الشفافية واملساءلة، و ز

 اكم؛س احللالتنفيذية للنظر فيها، لتتم املوافقة عليها من قبل اجمل
 ؛رهاتنشو  املؤسسات النيابية ومهمات ،معلومات عن هياكل ) جتمعح
 ــل وتكف رىاألخ ،واملنظمات الدولية ،) تكفل االتصال بني االحتادط

 متثيله يف املؤمترات الدولية؛ ــبشكل عام 
 ) حتفظ أرشيف االحتاد الربملاين الدويل.ي
 

 الوطنية مجعية األمناء العامني للربملا�ت .8
 29املادة 

 لالحتادي ستشار ز اهي جها الوطنية مجعية األمناء العامني للربملا�تـ ـ 1
 الربملاين الدويل.

د الحتاازة وأجه ،األمناء العامني تتكامل نشاطات كل من مجعيةــ  2
ما لتنسيق فييتم او ة، املختصة بدراسة املؤسسات الربملاني ،الربملاين الدويل

شروعات د املعدايف مراحل إ ،لوثيقوالتعاون ا ،وراتعن طريق املشا بينها
 وتنفيذها.
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 م، ويقدّ لةمستق بصورة للربملا�ت الوطنية األمناء العامنيتُدار مجعية ــ  3
  االحتاديف اكماحل اجمللس اجلمعية، ويقرّ  موازنةاالحتاد مسامهة سنوية يف 

 .اجلمعية اللوائح اليت تضعها الربملاين الدويل
 

 تعديل النظام األساسي .9
 30املادة 

الحتاد نة اىل أماإ خطياً لنظام األساسي ام أي اقرتاحات لتعديل تقدَّ ــ  1
 ،لى الفورع ،انةمغ األقبل انعقاد اجلمعية بثالثة أشهر على األقل، وتبلِّ 

 ،ديالتتعج حبث هذه الدرَ هذه االقرتاحات إىل أعضاء االحتاد. ويُ 
 .حة بصورة تلقائية على جدول أعمال اجلمعيةاملقرتَ 

د قبل حتاانة االإىل أم خطياً اقرتاح بتعديل فرعي  أيّ  تقدميينبغي ــ  2
هذه  ،فورلى العة غ األماناجتماع اجلمعية بستة أسابيع على األقل، وتبلِّ 

 االقرتاحات إىل أعضاء االحتاد.
 ،ألصواتالثي بية ثتصدر اجلمعية قرارها يف مثل هذه االقرتاحات أبغلــ  3

 .طةأبغلبية بسي  عنهيعّرب الذي  احلاكم رأي اجمللس أخذبعد 
**** 



32 
 

 الئحة
 1مجعية االحتاد الربملاين الدويل

 
عديلها يف ت، وجرى 1983حت بصورة كاملة يف تشرين األول/ أكتوبر قّ نُـ 

و  2016مارس /وآذار 2013وتشرين األول/أكتوبر  2003نيسان/أبريل 
 .2018وآذار / مارس  2017و نيسان / أبريل 

 
 اجلمعية تكوين .1

 
 1القاعدة 

ت األعضاء ا�لربملتعّينهم ا ،تتكون اجلمعية من أعضاء يف الربملا�تــ  1
النظام  من ،10بوصفهم مندوبني، وذلك طبقًا للمادة  ،يف االحتاد

 األساسي لالحتاد.
مة، لدائان اواللج ،يشارك األعضاء املنتسبون يف أعمال اجلمعيةــ  2

 وحقّ  ،صويتلتا فيما عدا حقّ  ،كافة  عادينيويتمتعون حبقوق األعضاء ال
 .مناصب انتخابية التقدم برتشيحات أليّ 

                                                           
ئحــة، حيثمــا ذكــرت الكلمــات التاليــة: رئــيس و�ئــب الــرئيس وممثــل يف هــذه الال 1

 ومندوب وعضو ومراقب يُفهم أ�ا تشري إىل كل من الرجل واملرأة.
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 2القاعدة 
 عن ثلنيوة ممدع ،جيوز للمجلس احلاكم لالحتاد الربملاين الدويلــ  1

كما جيوز   ملتابعة أعمال اجلمعية بوصفهم مراقبني. ،منظمات دولية
ها منحت نممّ  ،ت أخرىممثلي هيئا للمجلس احلاكم أن يدعو،كمراقبني،

لفقرة ا 21املادة  اسي،(النظام األس ،اجلمعية العامة لألمم املتحدة صفة مراقب

 .ز))(
 ال جيوز للمراقبني الكالم إال بدعوة من الرئيس.ــ  2

 3القاعدة 
معية ل اجلعماأجيوز ألعضاء االحتاد تعيني برملانيني سابقني ملتابعة 

 بوصفهم أعضاء فخريني يف وفدهم.
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 أدوار االنعقاد .2

 
 )9(النظام األساسي، املادة  4القاعدة 

م. وتنعقـد عـة أ�تنعقد اجلمعية مرتني يف العام، وتستمر عـادة ملـدة أرب - 1
ت هليئــــــارت ادورة واحــــــدة علــــــى األقــــــل يف الســــــنة يف جنيــــــف، إال إذا قــــــرّ 

 احلاكمة لالحتاد الربملاين الدويل خالف ذلك.
 انعقادها من نةس قبلواترخيها  مجعية كل مكان كماجمللس احلا  دحيدّ  - 2

 ن الئحةم 6القاعدة  (ب)، 21املادة  األساسي، إن أمكن، (النظام
الحتاد اء ايع أعضدعوة مج إذا متّ  ،عقد اجلمعية يف بلد مضيفوتُ  .اجلمعية)

م نح ممثليهمت م إذاالربملاين الدويل، واألعضاء املنتسبني، واملراقبني، و 
ل رسَ تُ و  ف.الالزمة للمشاركة من قبل حكومة البلد املضيالتأشريات 

الفتتاح  احملدد ريخالتا قبل ،كافة االحتاد أعضاء إىل اجلمعية لعقد الدعوة
 األقل. على أشهر أبربعة الدورة
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 5القاعدة 
 توفري نعمسؤوًال االحتاد، والذي يستضيف اجلمعية  عضو يكونــ  1

 مني العامع األمربم تُ طبقًا التفاقية  ،ورةلعقد الدكافة التسهيالت الالزمة  
 ابسم االحتاد.

 يف ،يلضرور اومع ذلك، فللمجلس احلاكم أن يقرر ما إذا كان من ــ  2
ءًا من ه، جز في أن يتحمل االحتاد وبرملا�ت أخرى أعضاء ،نةأحوال معيّ 

 تنظيم اجلمعية. نفقات
 6القاعدة 

االحتاد  ع عضوم ابلتشاور ،يةدد اجمللس احلاكم تواريخ انعقاد كل مجعحيُ 
 .)2الفقرة  4القاعدة  ،(الئحة اجلمعية ،الذي يستضيفها

 
 جلنة التوجيهالرائسة و  .3

 
 )11(النظام األساسي، املادة  7القاعدة 

ا ابه يفتتحهغي ليف حايفتتح اجلمعية رئيس االحتاد الربملاين الدويل، و ــ  1
ن م ،2فقرة ة، الامس للقاعدة اخلاملعّني طبقاً  �ئب رئيس اللجنة التنفيذية

 الئحة اللجنة التنفيذية.
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للمادة  فقاً و وات وفارزي األص ،ونواب الرئيس ،ختتار اجلمعية رئيسهاــ  2
 من النظام األساسي. ،الفقرة (ج) 21

اد الحتاعضاء أمساوً� لعدد الربملا�ت  ،يكون عدد نواب الرئيســ  3
 لة يف اجلمعية.املمثَّ 

 
 8القاعدة 

ال أعم دارةإويتوىل  ،ويرفعها ،يعلقهاو  ،يفتتح الرئيس اجللساتــ  1
 ،ءألعضاة لويعطي الكلم ، ويكفل مراعاة اللوائحوتوجيهها ،اجلمعية

مال ام أعتتويعلن اخ ،ويعلن نتائج التصويت ،ئل للتصويتويطرح املسا
 .قاشة للنبلوغري قا اجلمعية. وتكون قراراته يف هذه املسائل �ائية

 هذه  يفا نصّ مل يرد بشأ�اليت  ،كافةاملوضوعات  يفصل الرئيس يف ــ  2
 .إذا لزم األمربعد أخذ مشورة جلنة التوجيه  ،الالئحة

 
 9القاعدة 

حتاد س االة ورئيمن رئيس اجلمعي ،اللجنة التوجيهية للجمعيةتتألف ــ  1
 قاعدة للطبقاً  و�ئب رئيس اللجنة التنفيذية املعنيَّ  ،الربملاين الدويل

ن رؤساء اللجامن الئحة اللجنة التنفيذية. وجيوز ل 2اخلامسة الفقرة 
 الدائمة أن يشاركوا يف أعماهلا بصفة استشارية.
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، اين الدويللربملاحتاد تتخذ هذه اللجنة، اليت يساعدها األمني العام لالــ  2
لعامة عية اجلمامجيع التدابري املناسبة لضمان التنظيم الفعال ألعمال 

 ه.لوائحو اد طبقاً للنظام األساسي لالحت ،طريقة عملها بشكل طبيعيو 
 
 
 

 شاتناقامل ترتيبــ  التقارير والقراراتــ  الجدول األعم .4
 

 10القاعدة 
ناقشة مقة، لسابايف دورهتا  لذي أِقرّ يتضمن جدول أعمال اجلمعية، اــ  1

حهما قرت موضوعني للنقاش ت عادة عامة حول موضوع عام، كما يتضمن
ة، لدائمان احة اللج(الئ ،اللجان الدائمة ويدخالن يف جمال اختصاصها

إضافة إىل تقارير ، )1الفقرة  14والنظام األساسي، املادة  ،1الفقرة  6القاعدة 
 مها اللجان الدائمة.قد تقدّ 

ل د قبالحتااأعضاء جدول األعمال إىل مجيع  ،يرسل األمني العامــ  2
 من افتتاح اجلمعية.أربعة أشهر على األقل 

 )2الفقرة  14(النظام األساسي، املادة  11القاعدة 
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ول ى جدرئ علأن يطلب إدراج بند طا ،عضو يف االحتاد جيوز أليّ ــ  1
 ،وجزةية مفسري تأن يُرفق هبذا الطلب مذكرة  يتعنيَّ  أعمال اجلمعية، و

 لطلب.االذي يهدف إليه  املوضوع نطاقومشروع قرار حيدد بوضوح 
ا�ت ىل الربملإ لفورالى ع ،والواثئق املرفقة به ،غ األمانة العامة الطلببلِّ وت

 .كافة  األعضاء
ول لى جدعوقبوهلا لطلب إدراج بند طارئ  ،خيضع حبث اجلمعيةــ  2

 :أعماهلا لألحكام التالية
حـدثت  حالـة دوليـة هامـة طـارئ بنـد إدراج طلـب يتنـاول أن (أ) جيـب 

 يكــون ، والــيتء عاجــل مــن جانــب اجملتمــع الــدويلمـؤخراً تســتلزم اختــاذ إجــرا
سـتجابة حشـد االمن املناسـب أن يعـرب االحتـاد الربملـاين الـدويل عـن رأيـه و 

 األصـوات يثلثـ علـى حيصـل ينبغـي أن الطلـب هـذا مثل ولقبول الربملانية.
 .التصويت يف املشاركة

رئ د طا(ب) ال جيوز للجمعية أن تدرج يف جدول أعماهلا سوى بن 
 يُقبل الطلب حصول عدة طلبات على األغلبية املطلوبة، يف حال، و واحد

 الذي حيصل على أكرب عدد من األصوات اإلجيابية.
يف م حاهتقرت م ضمّ  ،مي طلبني أو أكثر إلدراج بند طارئ(ج) جيوز ملقدّ 

 ه.ع نفسضو على املو  إذا كانت املقرتحات األساسية تنصبّ  ،طلب واحد
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وضوع م ،طارئد الاملتعلق ابلبن ،مشروع القرار(د) ال جيوز أن يُدرج يف 
هناك   تكنملا م ،أو إذا رفضته اجلمعية ،وهبعد أن يسحبه مقدمّ  ُمقرتح

 ة.جلمعياه تإشارة واضحة له يف الطلب ويف عنوان املوضوع الذي أقرّ 
 
 

 12القاعدة 
ي خذ رأأعد قرارها بشأن إدراج بند طارئ، وب ،قبل أن تتخذ اجلمعية

م مقدِّ  جز من مو ، تستمع اجلمعية إىل تفسريقبولهتوجيهية بشأن اللجنة ال
تحّدَثني امل لىع نيَّ يتعو . خمتلفاً  رأ�ً  يقّدممن متكلم  ومداخلة ،االقرتاح

لب يف ص وضالكلمة يف هذه املناسبة االمتناع عن اخل اللذين �خذان
 املوضوع.
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 13القاعدة 

جلنة  قرتحهتع نني لكل موضو ين اثرَ كقاعدة عامة، تعنيِّ اجلمعية مقرِّ 
ذكرة ًا مبرفقمدائمة، يقومان إبعداد مشروع قرار مقتضب وعملي املنحى 

تقدمي ب ،اغةلصياتوضيحية. وجيوز للربملا�ت األعضاء اإلسهام يف عملية 
 ،حتادلال إبحدى اللغات الرمسية ،مقرتحات ومالحظات موجزة مكتوبة

بات جيب أن هذه الرتتيو  .)1فقرة ، ال37(الئحة اجلمعية العامة، القاعدة 
ذه هقدمي م تنظّ اإلجراءات اليت تو انعقاد اجلمعية إىل الدعوة  هاتتضمن

 .)1الفقرة  13(الئحة اللجان الدائمة، القاعدة  ،املقرتحات واملالحظات
 14القاعدة 

لواجب اراءات اإلج ــاللجنة التوجيهية على توصية  بناءً ــ  د اجلمعيةحتدّ 
 .ةطارئاللبنود اب املتعلقة قدمي مشروعات القراراتباعها لتاتّ 

 15القاعدة 
تبـــدأ اجلمعيـــة بعقـــد مناقشـــة عامـــة حـــول موضـــوع عـــام. وخـــالل هـــذه  ـــــ 1

املناقشـــــة العامـــــة، جيـــــوز لألعضــــــاء أيضـــــاً أن يتنـــــاولوا الوضـــــع السياســــــي، 
واالقتصـــادي، واالجتمـــاعي يف العـــامل. وقـــد تـــؤدي هـــذه املناقشـــة إىل تبـــين 
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ميــة، علــى النحــو الــذي تقــرره اللجنــة التوجيهيــة وتعتمــده اللجنــة وثيقــة ختا
 التنفيذية لالحتاد الربملاين الدويل.

ية يف جلمعها االيت تدرج ،موضوعات النقاش ،تناقش اللجان الدائمةــ  2
م النظا( ،يةمشاريع القرارات لتنظر فيها اجلمع وتعدجدول أعماهلا، 

 .)2الفقرة  13األساسي، القاعدة 
 معية بناءً اجل هاقرّ ت ،وفقًا إلجراءات خاصة ،تناول البند الطارئ يتمّ ــ  3

 .اللجنة التوجيهيةعلى اقرتاح 
ن دون مة ملدائمها اللجان اعلى النصوص اليت تقدّ  ،تصّوت اجلمعيةــ  4

 .إجراء مناقشة بشأن جوهر هذه املسائل
 16القاعدة 

بق س ،وعموض على ،ويتأو إجراء التص ،ال جيوز فتح ابب املناقشةــ  1
 أن درسته اجلمعية واختذت قراراً بشأنه.

نة لجالقدم أن تت ــ يف الظروف االستثنائية ــومع ذلك، جيوز ــ  2
ق النظر ئي سبجراإقرار ابقرتاح إىل اجلمعية إلعادة النظر يف  ،ةيهيالتوج

 .وفودال اء بنياآلر  وافقويستند القرار اإلجيايب بشأن هذا االقرتاح إىل ت، فيه
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 التعديالت .5
 

 17القاعدة 
ليت ات القرار جيوز ألي مندوب أن يقدم تعديالت تتعلق مبشاريع اــ  1

 اجلمعية. تهقرّ أي الذ يعدها املقررون بشأن البند املدرج يف جدول األعمال
 موعد يف جمعيةعامة للمانة الاأللدى  ،وجيب إيداع هذه التعديالت

 نتدىملمح ومع ذلك، يسمعية. أقصاه مخسة عشر يومًا قبل افتتاح اجل
ي وقت أ يف �ً جندر  النساء الربملانيات بتقدمي تعديالت تتضمن منظوراً 

الدائمة،  انللجائحة (ال ،قبل اختتام اجللسة األوىل للجنة الدائمة املعنية

 .)2الفقرة  13القاعدة 
 ةرار اللجن إقحلني ،على مشروع القرار ،جيوز تقدمي التعديالت الفرعيةــ  2

 الدائمة مشروع القرار املزمع تقدميه إىل اجلمعية.
ديد ج صّ اح نرين اقرت ولتيسري عمل اللجان الدائمة، جيوز للمقرّ ــ  3

 والتعديالت الفرعية املقرتحة. ،يعرض التعديالت
ي الذ لقراراعندما يطلب إىل اجلمعية العامة أن تبت يف مشروع ــ  4

 ف تعديالتخبالـ ـ اقبوهل ت اليت يتمّ التعديال ، فإنّ أعدته اللجنة الدائمة
الل خدميه تق متّ  ،هي تلك اليت تتناول مضمون اقرتاح سابقــ  الصياغة
 مة.ورفضتها اللجنة الدائلالئحة، طبقاً احملددة املواعيد 
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خر، آرار قشروع م اختاذ قرار بشأن أيّ  ،على اجلمعية يتعنيَّ عندما ــ  5
 ةجلمعير ات فرعية إىل حني إقرافإنه جيوز تقدمي تعديالت وتعديال

 عليها هذه التعديالت. النصوص اليت تنصبّ 
 18القاعدة 

نص ابل باشرةم ،والتعديالت الفرعية ،أن تتصل التعديالتيتعنيَّ ــ  1
ذف و حإضافة أوجيب أن تقتصر على طلب إجراء  ،عليه الذي تنصبّ 

و يعته أطب على املشروع األصلي من دون أن تؤدي إىل تغيريأو تعديل 
 نطاقه.

ية اليت لفرعالت ايقرر رئيس اجلمعية ما إذا كانت التعديالت والتعدي - 2
 .سيجري التصويت عليها يف جلسة عامة للجمعية صحيحة أم ال

 19القاعدة 
نص ل القب ،ةوالتعديالت الفرعي ،التصويت على التعديالت ُجيرىــ  1

 به. تتعلقالذي 
رار، وع ق مشر يفعلى الكلمات نفسها  ،كثرأو أ ،تعديالن إذا انصبّ ــ  2

 الً.أو  طرح للتصويتويُ  تعطى األولوية ألبعدها عن النص املعروض
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ض  رفدي إىلإذا تعارض تعديالن أو أكثر، فإن إقرار أوهلما يؤ ــ  3
فض رُ إذا ف، نفسها حتمل العبارةاليت  األخرى )التعديالتالتعديل (

ق تطبَّ و  ،ويةولله يف األ التايل يلطرح للتصويت التعديُ  ،التعديل األول
 اإلجراءات ذاهتا على التعديالت التالية.

 ر. األميفحدوث لَْبس يف شأن األولوية يفصل الرئيس  يف حالــ  4
 20القاعدة 

واحد  ملندوبو  ،يأو التعديل الفرع م التعديلال تُعطى الكلمة سوى ملقدّ 
 يقرر ملما  ــاجة حلادعت  إذا ــوملقرر اللجنة الدائمة  ،لديه رأي خمالف

 .)26(الئحة اللجان الدائمة، القاعدة  ،الرئيس خالف ذلك
 

 االقرتاحات اإلجرائيةــ  النظامــ  الكالم حقّ  .6
 

 21القاعدة 
 إال إبذن من الرئيس. يتكّلممندوب أن  أليّ  زال جيو 
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 22القاعدة 
وجيب أن . ة العامةما أثناء املناقش عن كل وفد أن يتكلّ ْني مثـّلَ ملوز جيــ  1

يتقامسا مدة الكالم أبفضل طريقة ممكنة. وميكن لعضو برملاين إضايف من  
، شرط أن يكون برملانياً الكلمة يف املناقشة العامة أتخذ/كل وفد أن �خذ

 2شاابً.
ز للرئيس، يف املذكورة أعاله، جيو  1على الرغم من أحكام الفقرة  - 2

حقه يف  ارسة مميفرتة وجيزة لوفد يرغب �اية اجللسة، أن يعطي الكلمة لف
 الرد.

 23القاعدة 
 الم.للك طلبهم املندوبون حسب أسبقية ترتيب يتكّلمكقاعدة عامة، ــ   1
حتكمه  ،امةة العللمناقش املتكّلمنيعلى الرغم مما سبق، فإن تسجيل ــ  2

 إجراءات خاصة حتددها اجلمعية.
 ظام.قطة ننإال إلاثرة  ،مال جيوز للمندوبني مقاطعة املتكلّ ــ  3
 .يعهامج لنظاماومن دون مناقشة يف نقاط  ،على الفوريفصل الرئيس ــ  4
 

                                                           
يف هــذا النظــام األساســي، أينمــا ُيســتخدم مصــطلح "الربملــانيني الشــباب"، ُيشــار  2

 عاماً. 45إليه ابلربملانيني الذين ال تزيد أعمارهم عن 
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 24القاعدة 

 ،اشالنق وضوعمخرج عن  ة النظام إذا مااإىل مراعيدعو الرئيس املتكلم 
 ــألمر اا لزم إذ ــس . وللرئيمسيئةلغة املناقشة ابستخدام يف أثناء أخّل أو 

من  ليهعذن ابلكالم، وأن يشطب الكالم املعرتض أن يسحب منه اإل
 حمضر املناقشات.

 25القاعدة 
اجللسة،  خالل طرأتواقعة قد  يّ أ على الفورأن يعاجل  ،يتعنيَّ على الرئيس

اجلمعية  مل يفة العإلعاد أي إجراء مطلوبأن يتخذ  ــإذا لزم األمر  ــوله 
 إىل جمراه الطبيعي.

 26القاعدة 
 :ليياح ما للمندوبني الراغبني يف اقرت لوية الكالم تُعطى أو ــ  1

 (أ) أتجيل املناقشة إىل أجل غري مسمى؛
 (ب) أتجيل املناقشة؛

 ؛املتكّلمني(ج) إقفال قائمة 
 ؛أو أتجيلها اجللسة فع(د) ر 

 اقرتاح آخر يتعلق بسري اجللسة. (هـ) أيّ 
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، وعيةملوضال سائاملعلى األولوية  ،كون هلذه االقرتاحات اإلجرائيةتــ  2
 ق مناقشة األخرية أثناء النظر يف األوىل.وتعلَّ 

 صلب وض يفن اخلبعرض موجز القرتاحه من دو  ،م االقرتاحيقوم مقدِّ ــ  3
 املعروض للنقاش. ،املوضوع األصلي

م إال ملقدِّ  ائية،ال يُسمح ابلكالم أثناء مناقشة االقرتاحات اإلجر ــ  4
 تكلم ملدةأن ي نهماوجيوز لكل م ،خمالفاً  ومندوب واحد حيمل رأ�ً االقرتاح 

 .ال تزيد عن ثالث دقائق، وبعد ذلك تتخذ اجلمعية قراراً 
 27القاعدة 

عية اجلم ررتإال إذا ق مغلقةاجلمعية علنية، وال تكون  تكون مناقشات
 ذلك أبغلبية ثلثي األصوات املشاركة يف التصويت.

 
 األغلبيةــ  النصابــ  التصويت .7

 

 28ة القاعد
 األساسي. من النظام 16و 15عملية التصويت طبقاً للمادتني  ُجترى

 29القاعدة 
ل عضو ق لكليت حيابنيِّ عدد األصوات ي جدولع عند افتتاح اجلمعية، وزَّ ي

 .من أعضاء االحتاد الربملاين الدويل التصويت عليها
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 30القاعدة 

شعار  اإلتقدمي عدإال ب ،ال جيوز إجراء عملية التصويت يف اجلمعيةــ  1
 الواجب من الرئيس.

 ارزيفقبل  يتم التحقق من نتائج التصويت ابالقرتاع السري منــ  2
 .األصوات املعينني من قبل اجلمعية

 31القاعدة 
ية جلمعإىل ا جزء من النص املقدممندوب أن يطلب طرح  جيوز أليّ ــ  1

 كل على حدة.أو كل فقرة على التصويت،  
ذا لى هويت عالتص ُجيرىاعرتاض على طلب التجزئة،  يّ إذا أثري أــ  2

 الطلب من دون مناقشة.
أو  نصال ءأجزا ت املوافقة على طلب التجزئة، ُتطرح خمتلفإذا متّ ــ  3

لنص اطرح يُ لك ذعلى حدة. وبعد  بعد جتزئته للتصويت عليها كلٌّ  هفقرات
 ،اهرفض ليت متّ ا ،أو الفقرات ،للتصويت عليه بعد استبعاد األجزاء الكامل

إن ف، اتهقر وف فضت مجيع أجزاء النصعلى أن يكون مفهومًا أنه إذا رُ 
 عترب مرفوضاً يف جممله.يُ النص 

 32القاعدة 
إال بقصد  بدئها، عضو تعطيل عملية التصويت بعد ال جيوز أليّ ــ  1
 بشأن طريقة التصويت. حلصول على استيضاحا
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 ،جيازم إبصويتهتشرح أسباب دوبني جيوز للرئيس أن �ذن للسادة املنــ  2
 بعد انتهاء عملية التصويت.

 احاتالقرت ال يُسمح بشرح أسباب التصويت على التعديالت أو اــ  3
 اإلجرائية.

 
 33القاعدة 

معية،  اجليفاركة ما مل يكن نصف الوفود املش ،ال جيوز إجراء تصويتــ  1
 .يتالتصو  على األقل، حاضراً يف قاعة االجتماعات وقت إجراء

ركة ملشااوفود حيدد النصاب القانوين لكل مجعية على أساس عدد الــ  2
 ب.الن النصاذ إبعندئع، ويقوم األمني العام يف اجللسة العامة األوىل فعلياً 

 34القاعدة 
مع  ،يتلتصو يف ا بية األصوات املشاركةأتخذ اجلمعية قراراهتا أبغلــ  1

، والقاعدة 2ة ، الفقر 16، والقاعدة 2 ، الفقرة11مراعاة أحكام القاعدة 
 من هذه الالئحة. 28
 صواتأتسب عند احتساب عدد األصوات املشاركة يف التصويت، حتُ ــ  2

 .فقط املوافقني وأصوات املعارضني
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 صواتأعدد  أن يكون يتعنيَّ عندما يتطلب األمر أغلبية حمددة، ــ  3
خصصة ت املصواايل لأللثلث العدد اإلمجمساوً� على األقل  ،املوافقني

 .)2رة ، الفق33(القاعدة  ،للوفود املشاركة فعلياً يف اجلمعية
ويت للتص عترب االقرتاح املعروضيُ  ،عند تساوي عدد األصواتــ  4

 مرفوضاً.
 
 

 العامة األمانة .8
 35القاعدة 

حتاد ة لالعاملا انةمألايكون األمني العام لالحتاد مسؤوًال عن تنظيم ــ  1
ارة ئيس يف إدالر  ،تهممثل /يل. ويساعد األمني العام أو ممثلهالربملاين الدو 

 .أعمال اجلمعية
 بناءً  ــ تي وقأم يف أو من ينوب عنه، أن يقدّ  ،جيوز لألمني العامــ  2

ر يف النظ بشأن أي مسألة قيداملشورة للجمعية ــ  على طلب الرئيس
 .)6(الئحة األمانة، القاعدة االجتماع 
 36القاعدة 

 مجيع الواثئق ،كنيف أسرع وقت مم ،األمني العام إىل أعضاء االحتاديُرسل 
 .املقدمة من أجل اجلمعية
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 37القاعدة 
ر، ق، التقاريواثئيع المجالربملاين الدويل  حتادعامة لالال مانةألاتتلقى ــ  1

 للغتنياب ومشاريع القرارات وتوزعها مع احملاضر املوجزة للجلسات
 ،اللغتني اتنيهبات رتمجة الفورية للمناقشاالجنليزية والفرنسية. وتضمن ال

 إضافة إىل العربية واإلسبانية.
وتقوم بصفة  شيفها،عية يف أر واثئق اجلم حتادعامة لالال مانةألاحتفظ ــ  2

 اليت ترى اجلمعية إ�طتها هبا. املهامميع جب ،عامة
 38قاعدة 

 ية.التال معيةد اجلع قبل انعقاوزّ ويُ  ،للمناقشات املوجزاحملضر  ينشرــ  1
اظ حتفدم االأن تقرر عإذا عقدت اجلمعية جلسة مغلقة، جيوز هلا ــ  2

 حمضر لتلك اجللسة. أبيّ 
 

 اختتام اجلمعية .9
 

 39القاعدة 
اليت  يسيةالرئ القرارات ِبعرضيقوم الرئيس  ،عند اختتام كل مجعيةــ  1
 قرت.أُ 
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ابلشكل  مهترملا�بيف عرض تلك القرارات  ،على أعضاء االحتاد يتعنيَّ ــ  2
 كن منمم للحصول على أكرب قدر ،طالع حكوماهتم عليهااملناسب، وإ
 .)7ادة ي، املألساس(النظام ا ،لوضعها موضع التنفيذ ،الالزم، الدعم الفعال

 
 

 إقرار الالئحة وتعديلها .10
 

 40القاعدة 
 ة.شاركت املأبغلبية األصوا ،هلاوتعدّ  ،تقّر اجلمعية الئحتهاــ  1
 مانةألا إىل لترسَ و  ،خطياً االقرتاحات لتعديل الئحة اجلمعية  متقدَّ ــ  2
انة غ األملِّ . وتبألقلااجلمعية بثالثة أشهر على  انعقادقبل  ،حتادعامة لالال

أبي  غهمتبلِّ  أعضاء االحتاد هبذه االقرتاحات على الفور، كماالعامة 
على  احدقبل اجتماع اجلمعية بشهر و  مقرتحات للتعديالت الفرعية

 عى األمر.إذا استداألقل، 
ال ل أعميف جدو  الالئحةيف أي طلب لتعديل النظر تلقائياً،  يُدرج،ــ  3

 .اجلمعية
**** 
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 1اجمللس احلاكم الئحة
 

  لت يف، وعدّ 1983أكتوبر  /ولحت بصورة كاملة يف تشرين األقِّ نُـ 
 2019وتشرين األول/أكتوبر ، 2003نيسان/ أبريل 

 
 تكوين اجمللس .1

 1القاعدة 
ا�هتم برمل نهمعيّ الذين تبرملانيني من أعضاء  ،اجمللس احلاكم يتكونــ  1

 .سيالنظام األسامن  18للمادة  وفقاً  ،األعضاء يف االحتاد
احلاكم  جمللسايف يل عضو من أعضاء االحتاد الربملاين الدو ل كل ُميثَّ ــ  2

صر ن يقتلى أعاجلنسني، من كال  ثيلهمت شريطة أن يتمّ  ،بثالثة أعضاء
 .نة من اجلنس نفسه على عضو واحدالوفود املكوَّ متثيل 

                                                           
ئحــة، حيثمــا ذكــرت الكلمــات التاليــة: رئــيس و�ئــب الــرئيس ووفــد يف هــذه الال 1

 وممثل، وعضو ومراقب يُفهم أ�ا تشري اىل كّل من الرجل واملرأة.
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 2القاعدة 
 حيلّ  أنر، احلضو اجمللس احلاكم من  يف ن عضوعدم متكُّ  يف حالجيوز 

 ساسيم األلنظاا( ،بتفويض خاص هلذا الغرض ،ه عضو آخر من برملانهحملّ 
 .)1الفقرة  1اجمللس احلاكم، القاعدة و  ،3، الفقرة 18 القاعدة

 3القاعدة 
 لس.ال اجملمنتسب متابعة أعم عضوني اثنني عن كل جيوز ملمثلَ ـ ـ 1
صفة لس باجمل يف اجتماعاتجيوز لرؤساء اللجان الدائمة املشاركة ــ  2

ة، القاعدة لدائمان ا(اللج ،استشارية عندما تناقش مسائل تتعلق بعمل جلا�م

 .)2الفقرة  17
 4القاعدة 

،  اقبنيصفة مر بله أعما ملتابعةية املنظمات الدول ممثليجيوز للمجلس دعوة 
نحتهم ن مممّ  ،خرىاأليئات اهل ممثليــ كمراقبني   ــ كما جيوز له أن يدعو

 21ادة امل، يساسالنظام األ( ،اجلمعية العمومية لألمم املتحدة صفة مراقب

 .(ز))
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 أدوار االنعقاد .2
 

 5 القاعدة
ام النظ( ،لسحتدد اللجنة التنفيذية موعد ومكان انعقاد دورات اجمل

 .(ج)) 2، الفقرة 24واملادة  17ملادة ، ااألساسي
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 الرائسة .3
 

 6القاعدة 
 ،كم منصبهكم حبا للمجلس احل اً رئيس ،يكون رئيس االحتاد الربملاين الدويل

 .النظام األساسيمن  19للمادة  طبقاً نتخب ويُ 
 7القاعدة 

األمني  إىل طياً خترسل الرتشيحات ملنصب رئيس االحتاد الربملاين الدويل 
عشرين ربع و أبت قبل افتتاح االجتماع الذي ستجرى فيه االنتخااب ،العام

 .ساعة على األقل
 8القاعدة 

 ،شاركةامل اتألصو يُنتخب املرشح الذي حيصل على األغلبية املطلقة لــ  1
 لالحتاد الربملاين الدويل. اً رئيس

 ألوىلولة ا اجلعلى األغلبية املطلقة يفأي مرشح إذا مل حيصل ــ  2
فية ت إضاجوال جترىــ  وإذا دعت احلاجةــ  جولة اثنية رىللتصويت، جتُ 

 .بني املرشحني حلني حصول أحدهم على هذه األغلبية
 9القاعدة 

 اً ة طبقفيدية التنه �ئب رئيس اللجنحملّ  حيلّ  ،غياب الرئيس يف حالــ  1
 .من الئحة اللجنة التنفيذية ،2الفقرة  ،5للقاعدة 
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 و وفاته،نه أ برملايفيف حال مل يعد عضواً أو  ،استقالة الرئيس يف حالــ  2
 اً ئيسر لس ب اجمل�ئب رئيس اللجنة التنفيذية إىل أن ينتخ مهاّمهيتوىل 
ن ة الربملاعضويحقوق أو عند تعليق نفسه  احلكمهذا وينطبق . اً جديد

 19، املادة يألساسا ظامالن( ،الذي ينتمي إليه رئيس االحتاد الربملاين الدويل

 .)4الفقرة 
 10القاعدة 

 يعنيِّ  أن ،سلرئيينتمي إليه العضو االحتاد الربملاين الدويل الذي جيوز 
 قّ عه حبتُّ مع متاحلاكم حمله يف اجمللس  آخر من أعضائه ليحلّ  اً عضو 

 التصويت.
 11القاعدة 

ال أعم دارةإويتوىل  ،ويرفعها ،علقهاوي ،يفتتح الرئيس اجللساتــ  1
ض يعر و  ،، ويعطي الكلمة لألعضاءعاة اللوائحاويكفل مر  ،اجمللس

 اماختت علنت، ويعلن نتائج التصويت، وياملوضوعات املطروحة للتصوي
ون قرارات وتك ،ائيةيتعلق هبذه املوضوعات � فيما ،الدورة. وتكون قراراته

 .الرئيس بشأن هذه املسائل �ائية وغري قابلة للنقاش
هذه  يف صّ أ�ا نمل يرد بش اليت ،هاكلّ يف املوضوعات   ،ئيسيفصل الر ــ  2

 الالئحة.
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 القراراتــ  جدول األعمال .4
 

 )2الفقرة  20، املادة النظام األساسي( 12القاعدة 
 يقّر اجمللس جدول أعماله.ــ  1
إىل  لعاممني اويرسله األمؤقت. تضع اللجنة التنفيذية جدول أعمال ــ  2

 ورةدل كمن افتتاح   ،قبل شهر واحد على األقل سمجيع أعضاء اجملل
 ابلواثئق الالزمة. عادية مصحوابً 

جدول  صويت،يقّر اجمللس، أبغلبية األصوات اليت شاركت يف التــ  3
 األعمال املؤقت الذي أوصت به اللجنة التنفيذية.

 13القاعدة 
لى ع فيةنود إضابأن يطلب إدراج  ،احلاكملس اجملعضو يف  جيوز أليّ ــ  1

غ هذا الطلب لِّ ويُب ،)2الفقرة  20، املادة النظام األساسي( ،جدول األعمال
 إىل أعضاء اجمللس. على الفور

ة للجناع رأي اهذا الطلب بعد مس بشأنقراره  احلاكملس اجمليتخذ ــ  2
 التنفيذية، وذلك على النحو التايل:

الحتاد امانة أت مإذا تسلّ  ،أبغلبية األصوات اليت شاركت يف التصويتــ  أ
  ،على األقل اً خبمسة عشر يوم ،الطلب قبل افتتاح الدورة
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 أو
 متلَّ تس إذا ،أبغلبية ثلثي األصوات اليت شاركت يف التصويتــ  ب

 رة.لدو من افتتاح ا اً من مخسة عشر يوم األمانة الطلب يف أقلّ 
 14القاعدة 

وع و مشر أ اً م اقرتاحأن يقدّ  ،اجمللس احلاكم ألي عضو من أعضاءجيوز 
 حول بند مدرج يف جدول األعمال. ،قرار

 15القاعدة 
 قبل ليزيةاإلجنو  ةالفرنسيّ ابللغتني  ،توزيع نص مشروع القرار إذا مل يتمّ 

ىت حفيه  نظرعضو من أعضاء اجمللس طلب أتجيل ال مناقشته، جيوز أليّ 
 توزيعه هباتني اللغتني. يتمّ 

 16القاعدة 
ح أو قرتا اتعديالت على  أن يقدم ،لسعضو من أعضاء اجمل جيوز أليّ 

 مشروع قرار.
 17القاعدة 

 ةر شأن تتصل مبا ،طياً خ وأ اً سواء شفهي ،مة يف التعديالت املقدَّ يتعنيَّ ــ  1
 ،ذفحأو  ،تصر على طلب إجراء إضافةوجيب أن تقابلنص األصلي، 

 أو ،بيعتهطري من دون أن تؤدي إىل تغي ،و تعديل على املشروع األصليأ
 اقه. نط
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 التعديالت. ،أو رفض ،قبول يف جواز ،يفصل الرئيســ  2
 18القاعدة 

التصويت  تايلابل ُجيرىقبل النص املتعلق هبا، و  ،تُناَقش التعديالتــ  1
 عليها قبل النص نفسه.

يه ش فناقَ ي تُ يف الوقت نفسه الذ ،تعديالت الفرعيةتُناَقش الــ  2
ألساسية الت اتعديويت عليها قبل الالتص رىوجيُ التعديالت املتعلقة هبا، 

 املعنية.
 19القاعدة 

قرار، ع مشرو  يفردة على نفس العبارة الواأو أكثر  تعديالن إذا انصبّ ــ  1
ويُطرح  وض،تُعطى أولوية املناقشة ألبعد التعديالت عن النص املعر 

 للتصويت أوالً.
عتماد إن اف، ردةحول نفس العبارة الوا إذا تعارض تعديالن أو أكثرــ  2

إذا رُفض و  ،خرالتعديل األول ينطوي على رفض التعديل (التعديالت) اآل
 ،ولويةب األرتييُطرح للتصويت التعديل الذي يليه يف ت ،التعديل األول

 .ةاليمن التعديالت الت ق اإلجراء ذاته على كل تعديلويُطبَّ 
 .ألمرايس يف وجود شك فيما يتعلق ابألولوية، يفصل الرئيف حال ــ  3
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 20القاعدة 
ندوب وميل تعدم السوى مقدِّ  يتكّلمعند مناقشة تعديل ما، ال جيوز أن 

 ، ما مل يقرر الرئيس خالف ذلك.حيمل رأ� خمالفا
 االقرتاحات اإلجرائيةــ  النظامــ  الكالم حقّ  .5

 
 21القاعدة 

 رئيس.ن المإال إبذن  يتكّلمأن  ،من أعضاء اجمللسال جيوز ألي عضو 
 22قاعدة ال
 .مللكال لرتتيب أسبقية طلبهم طبقاً  ،أعضاء اجمللس يتكّلمــ  1
قطة نرة ند إاثعإال  ،املتكّلمنيال جيوز لألعضاء اآلخرين مقاطعة ــ  2

لكالم  اف عن لتوقاــ  إبذن من الرئيســ  منينظام، ومع ذلك جيوز للمتكلّ 
 كي يتاح لألعضاء اآلخرين طلب تقدمي إيضاحات.

 .يعهامج لنظاماومن دون مناقشة يف نقاط على الفور  ،الرئيس يفصلــ  3
 23القاعدة 

أحد  طلب علىبناء أو  على اقرتاح من الرئيس، جيوز للمجلس، بناءً 
د وقت حتدي اعأن يقرر أبغلبية األصوات اليت شاركت يف االقرت  ،أعضائه

 الكالم ملناقشة بند معني وارد يف جدول األعمال.
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 24القاعدة 

 ،لنقاشضوع ان مو ظام إذا ما خرج عم إىل مراعاة الناملتكلّ و الرئيس يدع
أن ــ  راألم لزم إذاــ  . وللرئيسأخّل ابملناقشة ابستخدام لغة مسيئةأو 

ر ن حمضه موأن يشطب الكالم املعرتض علي ،يسحب منه اإلذن ابلكالم
 املناقشات.

 25القاعدة 
ل أ خالتطر  واقعة قد أيّ ، على الفور ،على الرئيس أن يعاجل يتعنيَّ 

سري عادة إل زمةالال أن يتخذ اإلجراءاتــ  إذا لزم األمرــ  وله ،االجتماع
 إىل جمراه الطبيعي.أعمال اجمللس 

 26القاعدة 
 ون:الذين يقرتح ،تُعطى أولوية الكالم ألعضاء اجمللســ  1

 غري مسمى؛ أجل(أ) أتجيل املناقشة إىل 
 ؛النقاش(ب) أتجيل 

 ؛املتكّلمنيقائمة  ءانتها(ج) 
 أو ؛(د) اختتام االجتماع أو رفعه

 اقرتاح آخر يتعلق بسري اجللسة. (هـ) أيّ 
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ية، ألصلضوعات ااالقرتاحات اإلجرائية أبولوية على املو هذه حتظى ــ  2
 ق مناقشة األخرية أثناء النظر يف األوىل.وتعلَّ 

صلب  وض يفاخل دون من بعرض موجز القرتاحه ،م االقرتاحيقوم مقدِّ ــ  3
 املوضوع األصلي املطروح للنقاش.

فقط اح القرت ا ّدممقستمع إىل خالل مناقشة االقرتاحات اإلجرائية، يُ  ــ 4
 .رهقرا لساجملوبعد ذلك يتخذ ، خمالفاً  ومندوب واحد حيمل رأ�ً 

 
 27القاعدة 

غلبية أبذلك  لسإال إذا قرر اجمل مغلقةمناقشات اجمللس علنية، وال تكون 
 صوات املشاركة يف التصويت.األ
 

 األغلبيةــ  النصاب القانوينــ  التصويت .6
 

 28القاعدة 
حد ت وال، صو نني حسب األصو أو بدالئهم املعيَّ  ،ألعضاء اجمللســ  1

 لكل منهم.
 ال يشارك الرئيس يف التصويت.ــ  2
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 29القاعدة 
 وقوفلو اببرفع األيدي، أ عادةً  ،يف اجمللس ُجترى عملية التصويت

لرئيس ارأى  ذاإ ،غري أنه جيوز إجراء التصويت بنداء األمساء واجللوس،
 على طلب أحد أعضاء اجمللس. لذلك أو بناءً  ضرورةً 

 
 30القاعدة 

ربملاين اد الالحتايف انتخاابت رئيس  ،ييكون التصويت ابالقرتاع السرّ ــ  1
 .فيذيةتنلاوانتخاب أعضاء اللجنة  ،ويف تعيني األمني العام ،الدويل

قرتاع ة االتيجللتأكد من ن ، اجمللس اثنني من فارزي األصواتيعنيِّ ــ  2
 السري.

 31القاعدة 
من هذه  18ة (القاعد ،مع مراعاة األحكام اخلاصة املتعلقة ابلتعديالت

يصوت ، ئحة)من هذه الال 26(القاعدة  ،واالقرتاحات اإلجرائية الالئحة)
 صويت،تل كوبعد   يب أسبقية تقدميها،حسب ترت ،احاتاجمللس على االقرت 

 .م اليل أللمجلس أن يقرر ما إذا كان سيصوت على املقرتح التاجيوز 
 32القاعدة 

نص ن الأن يطلب طرح جزء م ،عضو من أعضاء اجمللس جيوز أليّ ــ  1
 .ى حدةعل عليها كلٌّ للتصويت  أو كل فقرة منه، ،م إىل اجمللساملقدَّ 
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هذا  على تالتصوي ُجيرىالتجزئة، ض على طلب اعرتا إذا أثري أيّ ــ  2
 دون مناقشة.من الطلب 

فقراته  نص أوزاء التطرح خمتلف أجطلب التجزئة، ت املوافقة على إذا متّ ــ  3
كامل نص الال وبعد ذلك ُيطرح .بعد جتزئته للتصويت عليها كلٌّ على حدة

على أن  فضها،ر  اليت متّ  ،أو الفقرات ،للتصويت عليه بعد استبعاد األجزاء
عترب لنص يُ ا ، فإنوفقراته يكون مفهومًا أنه إذا رفضت مجيع أجزاء النص

 .مرفوضاً يف جممله

 33القاعدة 

 حلصولا قصدبإال  بدئها،عملية التصويت بعد  مقاطعةال جيوز ألحد ــ  1
 التصويت. اليت جيري هباطريقة البشأن استيضاح  على

ويتهم تصاب ح أسبشر ــ  مبوافقة الرئيس ــ جيوز ألعضاء اجمللس احلاكمــ  2
 بعد انتهاء عملية التصويت.إبجياز، 

حات قرتاسمح بشرح أسباب التصويت على التعديالت أو االال يُ ــ  3
 اإلجرائية.
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 34القاعدة 
 همؤ البدو أ اكماحللس اجملإال إذا كان نصف أعضاء  ،ال جيوز التصويتــ  1

اع الجتمعة ايف الدورة حاضرين يف قااملشاركني  ،املعينني حسب األصول
 .وقت إجراء التصويت

 ،سجمللاعضاء يف كل دورة على أساس عدد أ حيدد النصاب القانوينــ  2
العام  ألمنيم ا، ويقو االجتماع األوليف  اً املشاركني فعلي ،أو بدالئهم

 .القانوين إبعالن النصاب عندئذٍ 
 35القاعدة 

 :ا يليتكون األغلبية املطلوبة كمــ  1
لى صول عاحل يتعنيَّ إلدراج بند إضايف على جدول أعمال اجمللس، ــ  أ

ة ألمانالمت تسيف التصويت، وذلك إذا  املشاركةأغلبية ثلثي األصوات 
الئحة ( ،رةلدو اعلى افتتاح  اً من مخسة عشر يوم قلّ العامة الطلب قبل أ

 .(ب)) 2الفقرة  13القاعدة  ،اجمللس
لقة املط ألغلبيةااحلصول على  يتعنيَّ اب الرئيس، انتخإىل ابلنسبة ــ  ب

  .)8عدة القا ،(الئحة اجمللس ،لعدد األصوات املشاركة يف التصويت
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ت ألصوالبية ا احلصول على أغقرار آخر، يتعّني  أيّ إىل ابلنسبة ــ  ج

 املشاركة يف التصويت.
ات سب أصو تحتاحتساب عدد األصوات املشاركة يف التصويت،  عندــ  2

 .فقط املوافقني وأصوات املعارضني
ملوافقني اوات دد أصأن يكون ع يتعنيَّ يف حال اشرتاط أغلبية الثلثني، ــ  3

هم، ثليممأو  ،على األقل لثلث جمموع عدد أعضاء اجمللس مساو�ً 
  .)34القاعدة الئحة اجمللس، ( ،يف الدورة اً املشاركني فعلي

ويت للتص قرتاح املعروضعترب االعند تساوي عدد األصوات، يُ ــ  4
 .اً مرفوض

 املشاورات والقرارات ابملراسلة .7
 36القاعدة 

ني بأن يقوم  ،يذيةلتنفاأو اللجنة  ،جيوز لرئيس االحتاد الربملاين الدويلــ  1
ل ن خالمسلة ابملرا ستشارة اجمللسابوإذا لزم األمر،  ،دورات اجمللس
 األمني العام.

 أن تتسلمـ ـ اً صحيح اً تائج هذه املشاورات قرار ل نتشكّ  لكيــ  ويتعّني ــ  2
 ملمثلنيا عضاءاأل على األقل من نصف عدد اً ردود ،األمانة العامة لالحتاد

ها ت مبوجبليت متّ ا ،من اتريخ إرسال املراسلة اً يف اجمللس خالل أربعني يوم
 استشارة األعضاء.
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 انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية .8

 
 37القاعدة 
 اً طبق ،ةنفيذيالت املقاعد الشاغرة يف اللجنة مللءجمللس األعضاء ينتخب ا

  .النظام األساسيمن  ،)ي( 21ألحكام املادة 
 38القاعدة 

وص الة املنصا احلعد فيماــ  ،غ الرتشيحات النتخاابت اللجنة التنفيذيةتبلَّ 
إىل األمني  اً خطيــ  ،النظام األساسيمن  7الفقرة  25عليها يف املادة 

ه يعقد لذيقبل أربع وعشرين ساعة على األقل من االجتماع ا ،عامال
 اجمللس احلاكم هلذا الغرض.

 39القاعدة 
وات لألص لقةينتخب اجمللس املرشحني الذين حصلوا على األغلبية املط

ملرشحني من ا لوبانتخاب العدد املط املشاركة يف التصويت، وإذا مل يتمّ 
يع مج الشغإ د جوالت أخرى حىت يتمّ عقتُ  ،يف اجلولة األوىل للتصويت

 .اً جزئي توفاةملساسب البطاقات املقاعد الشاغرة، وعند حساب األغلبية حتُ 
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 احلساابت تدقيقــ  وازنةرار الرب�مج واملإق .9
 

 40القاعدة 
نة رتاح اللجلى اقع بناءً  ،الرب�مج واملوازنة السنوية لالحتاد ،يضع اجمللس

 .(هـ)) 2رة الفق 26) واملادة ح( 21املادة  سيالنظام األسا( التنفيذية
 )13لالئحة املالية، املادة ا( 41القاعدة 

ل بَ ن قِ مها بعد فحصــ  كل عام حساابت االحتاد  ،م األمني العاميقدّ 
 ينهمعللذين احلساابت ا يقمدقّ إىل اثنني من ــ  خارجيحساابت ق مدقّ 

تُعرض بعد و  ،)(ط) 21ة ادامل ،النظام األساسي( ،اجمللس من بني أعضائه
دارة ى اإلعل بعد ذلكو  عليها، ها على اجمللس إلقرارها والتصديقتدقيق

 املالية لألمني العام.
 

 األمانة العامة .10
 )6القاعدة  (األمانة العامة، 42القاعدة 

 /وب عنهن ينمم أو األمني العا ون الرئيس يف إدارة أعمال اجمللسيعاــ  1
 .عنها

 لتحدثىل اإ ،هاعن /أو من ينوب عنه ،ن يدعو األمني العامللرئيس أــ  2
 مسألة مطروحة للبحث. بشأن أيّ 
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 43القاعدة 
مشروعات و  ،يرتقار وال ،مجيع الواثئق ،تتلقى األمانة العامة لالحتادــ  1

ية ر مجة الفو الرت  ؤّمنوت ،الفرنسّيةو  ليزيةاإلجنوتوزعها ابللغتني  ،القرارات
 ية.سبانواإل إضافة إىل اللغتني العربية ،غتنيللمناقشات هباتني الل

يع مجعلى  متعم لالجتماعات حماضر موجزة مؤقتةاألمانة  دّ عِ تُ ــ  2
 وتعرض ،دورةال من اتريخ انتهاء اً خالل ستني يوم ،يف االحتاد األعضاء

 .دورته التاليةعلى اجمللس للتصديق عليه عند افتتاح 
 44القاعدة 

عن وضع  خطياً  اً تقرير  ،ىل كل جلسة عادية للمجلسإ ،م األمني العاميقدِّ 
 االحتاد الربملاين الدويل وأعماله.

 
 إقرار الالئحة وتعديلها .11

 
 45القاعدة 

  التصويت.كة يفملشار هلا أبغلبية األصوات االئحته ويعدّ  ،اجمللس يقرّ ــ  1
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مانة  األل إىلتُرسَ ، و خطياً م االقرتاحات لتعديل الئحة اجمللس تُقدَّ ــ  2
م قل. وتقو لى األر عقبل اجتماع اجمللس التايل بثالثة أشه ،العامة لالحتاد
يف عضاء ع األي مجإببالغ هذه االقرتاحات إىل، فورعلى ال ،األمانة العامة

جتماع اقبل  فرعيةأبية اقرتاحات بشأن التعديالت الكما تبلغها االحتاد،  
 اجمللس بشهر واحد على األقل.

أن يضع الئحة خاصة ظروف، جيوز للمجلس إذا دعت الــ  3
 17ادة ام املحكأل اً وذلك طبق ،دورة استثنائية يعقدها أليّ  ،لإلجراءات

 ،خلاصةلالئحة ااجمللس مثل تلك ا . ويقرّ النظام األساسيمن  ،2الفقرة 
 .ستثنائيةرة االلدو يف موعد أقصاه الدورة العادية اليت تسبق مباشرة تلك ا

 
***
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 صة إلجراءات تنظيمالالئحة اخلا
 سري اجللسات االفرتاضية

 1للمجلس احلاكم
 

 2020يف تشرين الثاين/ نوفمرب  ّ أقر
 ديباجةال

 

  حالـــــةجيـــــب أن يســـــتمر تطبيـــــق قواعـــــد اجمللـــــس احلـــــاكم ابلكامـــــل، إال يف
ن قـرار لة يكـو تعارضها مع هذه الالئحة اخلاصة لإلجراءات، ويف هذه احلا

تعليــــق اراً بئحــــة اخلاصــــة لإلجــــراءات قــــر اجمللــــس احلــــاكم ابعتمــــاد هــــذه الال
 45.3 لقاعــدةلالقواعــد ذات الصــلة ابجمللــس احلــاكم ابلقــدر الــالزم وفقــاً 

 من قواعد اجمللس احلاكم.
 

 قواعد اجمللس احلاكم اليت سيتم تعليقها هي:
 البديلونفيما يتعلق ابألعضاء  2القاعدة 
 فيما يتعلق مبشاركة األعضاء املنتسبني، 3القاعدة 
 فيما يتعلق مبشاركة املراقبني 4القاعدة 

                                                           
"ممثــل" و "عضـو" و "مراقــب" يف هـذه الالئحـة، حيثمــا ذكـرت الكلمــات التاليـة:  1

 يُفهم أ�ا تشري إىل كل من الرجل واملرأة. و "مدقق"
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س ملنصـب رئـي فيما يتعلـق ابملوعـد النهـائي إلبـالغ الرتشـيحات 7القاعدة 
 االحتاد الربملاين الدويل

 ليةفيما يتعلق بطلبات بنود جدول األعمال التكمي 13القاعدة 
رارات فيمــــــا يتعلــــــق بتقــــــدمي املقرتحــــــات ومشــــــاريع القــــــ 20-14القواعــــــد 

 والتعديالت الفرعيةوالتعديالت 
 فيما يتعلق بقرارات حتديد وقت التحدث 23القاعدة 
  البديلونفيما يتعلق بتصويت األعضاء  28القاعدة 
 فيما يتعلق ابلتصويت برفع األيدي أو ابلوقوف 29القاعدة 
 فيما يتعلق بطلبات جتزئة املقرتحات 32القاعدة 
 القانوين فيما يتعلق إبقرار النصاب 34القاعدة 

 
 جدول األعمال .1

 

ية الفرتاضـــاحتـــدد اللجنـــة التنفيذيـــة جـــدول األعمـــال املؤقـــت للـــدورة  1.1
�مج مـــة وبـــر للمجلـــس احلـــاكم ويقتصـــر علـــى البنـــود األساســـية إلدارة املنظ

 عملها.
لقاعـدة مـًال ابعال ميكن ألعضاء اجمللس احلاكم اقرتاح بنود تكميليـة  1.2
 من قواعد اجمللس احلاكم. 13
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 احلضور .2
 

مؤمتر  جيب أن يكون حضور األعضاء من خالل الوصول اآلمن إىل 2.1
ىل إســـتماع الفيـــديو أو أي وســـيلة إلكرتونيـــة أخـــرى تســـمح للممثلـــني ابال

 اء.املشاركني اآلخرين وخماطبة االجتماع عن بُعد حسب االقتض
 

ود ريــة لوفــألغــراض احلضــور والتصــويت، ســيتم تقيــيم الشــمولية اجلند 2.2
اس القائمـة من قواعد اجمللس احلاكم على أسـ 1القاعدة  األعضاء مبوجب

 د�ه.أملبني االيت يقدمها كل عضو لغرض التسجيل حبلول املوعد النهائي 
 

اكم على لس احلتقتصر مشاركة أعضاء االحتاد الربملاين الدويل يف اجمل 2.3
 مبوجــب بــديلوناألعضــاء الفخــريني. لــن يكــون مــن املمكــن تعيــني أعضــاء 

 لقــوة القــاهرةمــن قواعــد اجمللــس احلــاكم إال يف حالــة ا 28و  2ني القاعــدت
ــ ل هــذا الــيت متنــع العضــو الفخــري مــن حضــور اجللســة. جيــب أن يكــون مث

اد ة االحتــــاملوقـــف مصــــدقاً عليــــه مـــن قبــــل رئــــيس الربملـــان أو رئــــيس جمموعــــ
 م. العاالربملاين الدويل املعنية من خالل رسالة خطية إىل األمني

 
 التسجيل .3

 

ســـــيتم التســـــجيل مـــــن خـــــالل نظـــــام إلكـــــرتوين عـــــرب اإلنرتنـــــت وفقـــــاً  3.1
للممارسات املتبعة. سيقوم كل عضو يف االحتاد الربملاين الدويل يشـارك يف 
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اجللســة ابإلبــالغ عــن االســم واجلنــدر وتفاصــيل االتصــال مبمثليــه ابإلضــافة 
إىل نســــخة خطــــاب رمســــي مــــن رئــــيس الربملــــان أو رئــــيس جمموعــــة االحتــــاد 

 ين الدويل.الربملا
 

فتتـــــاح يومـــــاً قبــــل ا 15جيــــب أن يكــــون املوعـــــد النهــــائي للتســــجيل  3.2
 تشـــكيل الــدورة. ولـــن يكــون مـــن املمكــن إجـــراء أيــة تغيـــريات أخــرى علـــى

لالئحـــة امـــن هـــذه  2.3الوفـــود بعـــد ذلـــك التـــاريخ، مـــع مراعـــاة القاعـــدة 
 اخلاصة لإلجراءات.

 
 القانوين النصاب .4

 

تســجيل ائي لللـس احلــاكم عنـد املوعــد النهـعـدد األعضـاء املســجلني يف اجمل
إلجــراءات مــن هــذه الالئحــة اخلاصــة ل 3.2املشــار إليــه مبوجــب القاعــدة 

 جيب استخدامه لتحديد النصاب القانوين.
 

 خماطبة اجمللس احلاكم .5
 

األعضــــــاء مــــــدعوون إىل تقــــــدمي بيــــــا�ت خطيــــــة إمــــــا ابإلجنليزيــــــة أو  5.1
اإلشـارة إىل بنـد جـدول األعمـال  لفرنسـية (اللغـات الرمسيـة للمنظمـة) مـعاب
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الــــذي يشــــريون إليــــه، قبــــل افتتــــاح دورة اجمللــــس احلــــاكم. جيــــب أن تكــــون 
. يـتم نشـرها علـى صـفحة ويـب لفعليـةاالبيا�ت اخلطية البديل للتـدخالت 

 خمصصة وتشكل جزءاً من السجالت الرمسية للدورة.
 

شـارة اإل  معجيوز لألعضاء أيضاً تقدمي بيا�ت فيديو مسجلة مسبقاً  5.2
 ورة.إىل بند جدول األعمال الذي يشريون إليه، قبل افتتاح الد

 

ألعضـــاء خـــالل اجللســـة االفرتاضـــية، جيـــب أن تقتصـــر مـــدة بيـــا�ت ا 5.3
 على دقيقتني.

 

كــالم. أي عضـو يرغــب يف أخـذ الكلمــة جيــب أن يبـدي رغبتــه يف ال 5.4
ّمت  بيــانب جيــب علــى العضــو الــذي يرغــب يف إاثرة نقطــة نظــام فيمــا يتعلــق

لرئيس يبّت اساإلدالء به خالل اجللسة أن يبدي عزمه على القيام بذلك. 
 م.من قواعد اجمللس احلاك 22يف نقطة النظام وفقاً للقاعدة 

 
 االجتماعات .6

 
قـــــط فمجيـــــع االجتماعـــــات االفرتاضـــــية للمجلـــــس احلـــــاكم تكـــــون مفتوحـــــة 

ال يـع األعمـاء مججـر للربملا�ت األعضاء يف االحتاد الربملـاين الـدويل. جيـب إ
 خالل اجللسة االفرتاضية يف جلسات عامة.
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 بنود جدول األعمال حولتقدمي مقرتحات  .7
 

سوف ختضع و  14جيوز تقدمي مقرتحات أو مشاريع قرارات وفقاً للقاعدة 
ذل قصـارى بمن قواعد اجمللس احلاكم. ينبغي على األعضاء  15للقاعدة 

يـة.  الرمسل املشـاورات غـريجهدهم للتوصل إىل مقرتح متفق عليـه مـن خـال
 20-16عد القوا يف ضوء القيود اليت تفرضها الدورة االفرتاضية، مت تعليق

 من قواعد اجمللس احلاكم.
 

 اختاذ القرار .8
 

قــــدر باضـــية، تُعتمـــد مجيـــع قـــرارات اجمللـــس احلـــاكم املتخـــذة يف جلســـة افرت 
 ة والقيـــودللجلســـ اإلمكـــان، بتوافـــق اآلراء. ابلنظـــر إىل الطبيعـــة االفرتاضـــية

رئيس خــاب الــالفنيــة، إذا كــان التصــويت مطلــوابً يف مســائل أخــرى غــري انت
فقــــاً مســــاء و وأعضــــاء اللجنــــة التنفيذيــــة، جيــــب أن يــــتم التصــــويت بنــــداء األ

ي عضــو فشــل أ للممارســة املعتــادة. يف حالــة التصــويت بنــداء األمســاء، إذا
ـــداء األمســـاء، جيـــب اســـتد ك عاء ذلـــيف اإلدالء بصـــوته ألي ســـبب أثنـــاء ن

لعضـــو يف فشـــل ا العضـــو مـــرة اثنيـــة بعـــد انتهـــاء النـــداء األويل لألمســـاء. إذا
 التصويت يف النداء الثاين لألمساء، يسجل العضو غائباً.
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 املوافقة الضمنية اخلطية .9
 

لــق أبي يمــا يتعفســيتم تطبيــق إجــراء املوافقــة الضــمنية اخلطيــة املعنيــة  9.1
 مسيــة، أنــهري الر غــذيــة، بعــد املشــاورات مقــرتح يقــرر الــرئيس أو اللجنــة التنفي

كـن ال اكم ولمناسب العتماده دون مزيد من املناقشة مـن قبـل اجمللـس احلـ
بب سـو ألي ميكن اعتماده أثناء اجللسـة االفرتاضـية بسـبب ضـيق الوقـت أ

 آخر حيدده الرئيس أو اللجنة التنفيذية.
 

لعام إىل ألمني ابناًء على طلب الرئيس أو اللجنة التنفيذية، سريسل ا 9.2
ة ملوافقــــااألعضــــاء أي مقــــرتح مــــن هــــذا القبيــــل للنظــــر فيــــه مبوجــــب إجــــراء 

 الضمنية اخلطية هذا.
 

ه لنظــر فيــاستتضــمن املراســلة نــص املقــرتح (املقرتحــات) الــذي ســيتم  9.3
الم أي  الســتمبوجــب إجــراء املوافقــة الضــمنية اخلطيــة هــذا وســيحدد اترخيــاً 

ريـق بشـكل خطـي، مبـا يف ذلـك عـن طاعرتاض. جيـب إرسـال أي اعـرتاض 
رتاض قــد ن االعـالربيـد اإللكـرتوين، وموجـه إىل األمـني العــام. جيـب أن يكـو 

 .املراسلةيوماً من اتريخ إرسال  15مت استالمه يف غضون 
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 و أكثـر،يف حالة عدم استالم اعرتاضات خطية من ثلث األعضـاء أ 9.4
ح املعـــين معتمـــداً رب املقـــرت يومـــاً، ســـيعت 15حبلـــول املوعـــد النهـــائي احملـــدد بــــ 

 بشكل صحيح من قبل اجمللس احلاكم.
 

ىل مجيــع خلطيــة إســيبلغ األمــني العــام نتيجــة إجــراء املوافقــة الضــمنية ا 9.5
. ليه أعالهشار إاألعضاء يف أقرب وقت ممكن بعد املوعد النهائي احملدد امل
اخلطيـــة،  لضـــمنيةيف حالـــة وجـــود مقـــرتح مت اعتمـــاده وفقـــاً إلجـــراء املوافقـــة ا

عتمــــاد اســــيكون اتريــــخ مراســــلة األمــــني العــــام هبــــذا اخلصــــوص هــــو اتريــــخ 
 املقرتح.

 

لــق يمــا يتعدون اإلخــالل مبــا ورد أعــاله، جيــوز للعضــو شــرح موقفــه ف 9.6
ان خطـي دمي بيـمبقرتح خيضع إلجراء املوافقة الضمنية اخلطية مـن خـالل تقـ

يــــتم  ب أنويل. جيـــيتعلـــق بـــذلك، لنشــــره علـــى موقــــع االحتـــاد الربملـــاين الــــد
ي دد لتلقــريخ احملــاســتالم البيــا�ت اخلطيــة مــن قبــل األمــني العــام حبلــول التــا

ملــــاين اد الرب االعرتاضــــات. ســــيتم تــــوفري البيــــا�ت اخلطيــــة علــــى موقــــع االحتــــ
ت) ة (لغــــاالـــدويل ألغـــراض إعالميـــة فقـــط. ســــتظهر كمـــا ّمت إرســـاهلا وبلغـــ

 .اضاً ه الفقرة اعرت اإلرسال. ال يعترب تقدمي بيان خطي وفقاً هلذ
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 انتخاب الرئيس .10
 

ن مــــ 8-6عـــد يُنتخـــب رئــــيس االحتـــاد الربملــــاين الـــدويل وفقــــاً للقوا 10.1
 لالئحـــةاقواعـــد اجمللـــس احلـــاكم ابســـتثناء مـــا هـــو منصـــوص عليـــه يف هـــذه 
ـــــن األمـــــني العـــــام النصـــــاب القـــــانوين ق ـــــل بـــــدءاخلاصـــــة لإلجـــــراءات. يعل  ب

 لس احلاكم.من قواعد اجمل 34التصويت وفقاً للقاعدة 
 

ني علــى قبــل بــدء عمليــة التصــويت، ســتتم دعــوة املرشــحني املســجل 10.2
از أمـام دث إبجيـالنحو الواجب ملنصب رئيس االحتاد الربملـاين الـدويل للتحـ

نظـــــيم تاجمللــــس احلــــاكم، لعــــرض أنفســــهم ورؤيــــتهم للمنظمــــة. كمــــا ســــيتم 
شـحني يف املر ع جلسات استماع مفتوحة ألعضاء االحتاد الربملاين الدويل مـ

 األسبوعني اللذين يسبقان االنتخاابت.
 

 15 اد قبـليكون املوعد النهائي إلبـالغ الرتشـيحات لرائسـة االحتـ 10.3
 يوماً من افتتاح دورة اجمللس احلاكم.

 

وين ام إلكـرت جيب إجراء االنتخاابت ابالقرتاع السري ابستخدام نظ 10.4
ـــه مـــن قبـــل األمـــني العـــام لضـــم  األمـــانو ان اخلصوصـــية آمـــن مت التحقـــق من

م سـرية ة حتـرت وبساطة االستخدام. سيتم توفري طريقة تصويت احتياطية آمنـ
 ساسية.يت األاالقرتاع لألعضاء غري القادرين على استخدام طريقة التصو 
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مسـاء قـرتاع أبايوزع األمني العـام علـى أعضـاء اجمللـس احلـاكم بطاقـة  10.5
ام الل نظـخـ لألعضـاء فقـط مـن املرشحني. جيب أن يكون االقـرتاع متاحـاً 

. جيــب العــام املصــادقة الشخصــية ابتبــاع التعليمــات الــيت ســيقدمها األمــني
ا و وفقاً ملـرتنت أعلى األعضاء تقدمي بطاقات االقرتاع اخلاصة هبم عرب اإلن

 نصح به األمني العام.
 

 ســـــاعة مـــــن إعـــــالن الـــــرئيس بـــــدء التصـــــويت 24يتــــاح لألعضـــــاء  10.6
ائي. ال د النهـــر الـــرئيس األعضـــاء ابقـــرتاب املوعـــســـيذكّ  لـــإلدالء أبصـــواهتم.

 تؤدي فرتة التصويت إىل تعليق سري أعمال اجللسة.
 

تصــــويت مبجـــرد إقفـــال فـــرتة التصـــويت، يـــتم التحقـــق مـــن نتـــائج ال 10.7
مــًال عحلــاكم ابواســطة اثنــني مــن حمصــّي أصــوات املقرتعــني يعينهمــا اجمللــس 

قـــوم مـــدقق يومبســـاعدة األمانـــة.  مـــن قواعـــد اجمللـــس احلـــاكم 30ابلقاعـــدة 
 ا.نتائجهو مستقل بتزويد حمصّي األصوات بتقييم فين لعملية التصويت 

 

يعلن الرئيس نتيجة االقرتاع السري يف جلسة علنيـة. ويقـوم بتعليـق  10.8
أعمـــال اجللســـة هلـــذا الغـــرض إذا لـــزم األمـــر. إذا مل حيصـــل أي مرشـــح علـــى 

 اإلدالء هبـا يف أول اقـرتاع سـري وفقـاً األغلبية املطلقة من األصوات اليت مت
مــن قواعــد اجمللــس احلــاكم، يــتم إجــراء اقــرتاع ســري اثن بــني  35للقاعــدة 

املرشحني اللذين حصال على أكرب عدد من األصوات يف االقرتاع السابق. 
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وفقـاً لإلجـراء نفسـه املوضـح أعـاله. إذا حصـل املرشـحان علـى نفـس عــدد 
ضايف وفقـاً لإلجـراء نفسـه حـىت حيصـل مرشـح األصوات، يتم إجراء اقرتاع إ

 على األغلبية املطلقة.
 

 انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية .11
 

 15 يذيــة هــواملوعــد النهــائي إلبــالغ الرتشــيحات إىل اللجنــة التنف 11.1
 يوماً قبل افتتاح الدورة.

 

ـــر مـــن الوظـــائف املتاحـــة يف ا 11.2 ـــةإذا كـــان عـــدد املرشـــحني أكث  للجن
الزمـــة ات الء اقـــرتاع ســـري بعـــد إجـــراء التغيـــري التنفيذيـــة، يـــتم إجـــرا

 النتخاب الرئيس.
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 2الئحة اللجنة التنفيذية

 
لت يف دِّ وعُ ، 1983أكتوبر  /ولحت بصورة كاملة يف تشرين األقِّ نُـ 

 .2017ونيسان/ أبريل  2016وآذار/مارس  2003نيسان/أبريل 
 

 تكوين اللجنة .1
 

 1القاعدة 
مخسة عشر و  ،يللدو االحتاد الربملاين ا من رئيس ،تتكون اللجنة التنفيذية

دارة لس إئيس جمور  ،الربملانيات النساء مكتب ةومن رئيس ،عضوًا منتخباً 
 .األساسي من النظام ،25طبقاً للمادة منتدى الربملانيني الشباب، 

                                                           
، حيثما ذكـرت الكلمـات التاليـة: رئـيس و�ئـب الـرئيس وبرملـاين يف هذه الالئحة 2 

 وعضو يُفهم أ�ا تشري إىل كل من الرجل واملرأة.
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 2القاعدة 
حدى إة يف املشارك التنفيذيةع أحد أعضاء اللجنة إذا مل يستطــ  1

يف ه نفسو لعضحمله مندوب آخر من الربملان ا حيلّ  فيجوز أن ،الدورات
 رئيسةعلق بهلذا الغرض. وفيما يتحسب األصول االحتاد وذلك بتفويض 

ية حبكم تنفيذال عضوًا يف اللجنة عدّ اليت تُ  ،الربملانيات النساء مكتب
ائب ، النلهاحم جيوز أن حتلّ يف حال عدم متّكنها من احلضور، منصبها، 

كن ذا مل يتموإ ة.ال، وفقًا ملا تقتضيه احلكتبلرئيسة امل أو الثاين األول،
ه يف منصب كمرئيس جملس إدارة منتدى الربملانيني الشباب، وهو عضو حب

عضو  صغرأ حملها/أن حيل حملهاللجنة التنفيذية، من احلضور، جيوز 
انيني لربملاتدى جملس من(إدارة منتدى الربملانيني الشباب حاضر يف جملس 

 ).9 الفقرة 5 القاعدة الشباب،
 اً يفو ضأو مل يعد ع ،أو استقال ،ذيةيإذا تويف أحد أعضاء اللجنة التنفــ  2

الية لدورة التا ه حىتعن بديالً  ، الربملان الذي ينتمي إليهبرملان بالده، يعّني 
 يفليه عاابت ابلشكل املنصوص حيث ُجترى االنتخ ،للمجلس احلاكم

 م األساسي.من النظا 6الفقرة  25املادة 
 ورة.الد ني يفنصف عدد املشارك ،د البدالءال جيوز أن يتجاوز عدــ  3
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 أدوار االنعقاد .2
 

 3القاعدة 
 ،ل سنةقل كى األعادية مرتني عل ةيف دور  ،جتتمع اللجنة التنفيذيةــ  1

 بدعوة من رئيس االحتاد الربملاين الدويل.
 ،رور�ً لك ضأى ذر جنة إذا لّ إىل عقد دورة استثنائية ل ،يدعو الرئيســ  2

ني على ياسيتيوسجمموعتني جلون على طلب ثالثة من أعضائها ميثّ  أو بناءً 
 .األقل

 4القاعدة 
 خيها.توار دية و العا دوراهتامكان انعقاد  ،حتدد اللجنة التنفيذيةــ  1
 بقدرــ  اقالتفا ابوتوارخيه ،مكان الدورات االستثنائية ،حيدد الرئيســ  2

 أعضاء اللجنة.مع ــ  اإلمكان
 

 الرائسة .3
 

 5القاعدة 
 نصبه.م كمحبفيذية اللجنة التنرئيس االحتاد الربملاين الدويل أس رت يــ  1
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 ،بًا للرئيس�ئ ل عاميف آخر دورة هلا من ك ، اللجنة التنفيذيةتُعنيِّ ــ  2
 مهارسة مهاملمو أبه، غيا يف حال ،رئيس االحتاد الربملاين الدويل حملّ  ليحلّ 

ليه، أو إنتمي ي ييف الربملان الذ ،تهأو فقدانه عضويّ  ،استقالته يف حال
حتاد إىل  االليه يفالذي ينتمي إ ،عضوية الربملانحقوق أو وفاته أو تعليق 

 أن ينتخب اجمللس رئيساً جديداً.
 

 6القاعدة 
 ،لجنةمل الويرفعها، ويدير ع علقهااجللسات وي ،يفتتح الرئيســ  1

 ملسائلا ويطرح ،لألعضاء ويعطي الكلمة زام ابلالئحة،االلت ويكفل
وتكون  ات.ويعلن اختتام الدور  ،االنتخاابت ويعلن نتائج ،للتصويت

  .غري قابلة للنقاشو  قراراته يف هذا اخلصوص �ائيةً 
 يف صّ شأ�ا نباليت مل يرد  ،مجيعهااملوضوعات يف  ،يفصل الرئيســ  2

 ةلعاماعد اره مستندًا إىل القواهذه الالئحة، وينبغي أن يكون قر 
 .لإلجراءات الواردة يف الئحة اجمللس احلاكم
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 جدول األعمال .4

 7القاعدة 
ل عماول األجد ،ابالتفاق مع رئيس االحتاد ،حيدد األمني العامــ  1

دورة  اح كلفتتقبل ا ،ويرسله إىل مجيع أعضاء اللجنةاملؤقت لكل دورة، 
 عادية بشهر على األقل.

يف  افيةنود إضبإدراج ألي عضو يف اللجنة التنفيذية أن يطلب جيوز  ــ 2
 جدول األعمال.

 عند دورة حتدد اللجنة التنفيذية جدول األعمال النهائي لكلــ  3
 افتتاحها.

 
 التصويتــ  النصابــ  املداوالت .5

 
 8القاعدة 

 .مغلقةمداوالت أعضاء اللجنة التنفيذية يف جلسات  رىجتُ 
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 9القاعدة 
ة ضور مثانيال حبإ صحيحة ،وقراراهتا ،عترب مداوالت اللجنة التنفيذيةال تُ 

 حسب األصول. ،ننيأو بدالئهم املعيَّ  ،من أعضائها
 10القاعدة 

 صوتٌ  ،ننيملعيَّ اأو بدالئهم  ،أعضاء اللجنة التنفيذيةلكل عضو من ــ  1
 .حسب األصول منهم لكلٍّ  واحدٌ 

 وات.د األصتساوي عد يف حالويت إال يف التص ،لرئيسال يشارك اــ  2
 11القاعدة 

ك يكون ع ذل، ومبرفع األيدي عادةً  ،رى تصويت اللجنة التنفيذيةجيُ ــ  1
لى عناًء و بألذلك  إذا رأى الرئيس ضرورةً  ،ابالقرتاع السريالتصويت 

 طلب أحد أعضاء اللجنة.
ت يف التصوي اركةاملش األصوات أبغلبيةقراراهتا  ،تتخذ اللجنة التنفيذيةــ  2

 .الالئحةمن هذه  16 القاعدةوفقاً ألحكام 
صوات أسب حتتعند احتساب عدد األصوات املشاركة يف التصويت، ــ  3

 .فقط املوافقني وأصوات املعارضني
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 12القاعدة 
 وإذا ،لعامني ااألم عن طريقــ  جيوز للرئيس بني دورات اللجنة أن يقومــ  1

 للجنة التنفيذية ابملراسلة.ابستشارة اــ  لزم األمر
أن تتسلم  ــ صحيحاً  تشكل نتائج هذه املشاورات قراراً  كيــ   يتعنيَّ و ــ  2

لى األقل ع ،نةللجردودًا من مثانية من أعضاء ا ،األمانة العامة لالحتاد
 خالل عشرين يوماً من إجراء االتصال الستشارهتم.

 
 الفرعية للمالية اللجنة .6

 
 13القاعدة 

جنة التنفيذية، فهي عمل اللجنة الفرعية للمالية كهيئة استشارية للّ ت - 1
حول املسائل املالية أو  ،جنة التنفيذيةلّ لإىل امها تستعرض التوصيات وتقدّ 

 اللجنة التنفيذية.إليها حتيلها  ،أمور أخرى أيّ 
 .هلادّ وتع ةلماليصالحيات اللجنة الفرعية ل ،اللجنة التنفيذية تقرّ  - 2
وعة من ممثل عن كل جمم ،ون اللجنة الفرعية للماليةتتك - 3

 .ذيةاختيارهم من بني أعضاء اللجنة التنفي جيوسياسية، يتمّ 



90 
 

صفتهم بــ  ماليةأعضاء اللجنة الفرعية لل ،تنتخب اللجنة التنفيذية - 4
ء يف أعضا امواما درة واحدة، يد مفرتة عامني قابلة للتجدلــ  الشخصية

 اللجنة التنفيذية.
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 األمانة العامة .7

 
 )6القاعدة  الئحة األمانة العامة،( 14قاعدة ال
ارة أعمال  إديفئيس مبعاونة الر  ممثلها /أو ممثله ،يقوم األمني العامــ  1

 اللجنة التنفيذية.
لة مطروحة مسأ ن أيّ بشأ التحّدثأو ممثله/ ممثلها  ،جيوز لألمني العامــ  2

 للبحث.
 15القاعدة 

لواثئق ايع مجو تعد أالربملاين الدويل  األمانة العامة لالحتادتتلقى ــ  1
 زيةليإلجناني وتوزعها على أعضائها ابللغت ،ملداوالت اللجنةالالزمة 

ىل إضافة إ ،لغتنيال رية للمناقشات هباتنيالرتمجة الفو  ضمنت. وتالفرنسّيةو 
  واإلسبانية. ،اللغتني العربية

 ، على أناتجللساوقائع لاملؤقتة  احملاضر املوجزةاألمانة العامة  دّ عِ تُ ــ  2
ل دورة، ك  تتاماخ خالل أربعني يومًا من ،للجنةإىل أعضاء ا اإرساهل يتمّ 
 ة.عند افتتاح الدورة التالي اعليه للتصديقعرض عليهم وتُ 
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 إقرار الالئحة وتعديلها مناً:اث
 

 16القاعدة 
 و لبدالئهمأ ضاءلألع هلا ابألغلبية املطلقةاللجنة الئحتها وتعدّ  تقرّ ــ  1

 احلاضرين وقت إجراء التصويت.
ل رسَ ، وتُ خطياً  الئحة اللجنة التنفيذية جيب صياغة مقرتحات تعديلــ  2

أشهر  يل بثالثةالتا جنةإىل األمانة العامة لالحتاد الربملاين قبل اجتماع الل
و أ ،اتاحعلى األقل، وحتيل األمانة العامة على الفور هذه االقرت 

 رعية املقرتحة إىل أعضاء اللجنة.التعديالت الف
**** 
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 اللجنة الفرعية للمالية اختصاصات
 املبادىء التوجيهية

 
  1القاعدة 

للجنة عمل اوت ،يةطار اللجنة التنفيذ إجلنة فرعية للمالية يفتُنشأ  - 1
جنة  للّ ستقالً م ميياً و ومتارس عمًال تق ،الفرعية للمالية كهيئة استشارية

 د يف القسم الثاين أد�ه.دَّ التنفيذية كما هو حم
قبولة ت املمارسااملوفقًا ألفضل  ،عمل اللجنة الفرعية للمالية جيري - 2

 مه.ه ونظاعدلسياسات االحتاد الربملاين الدويل وقو  ومتتثل ،دولياً 
 

 دور اللجنة الفرعية
 

  2القاعدة 
ة جنىل اللإ ــ حسب االقتضاء ــ اتراجع اللجنة الفرعية وتقدم توصياهت

 التنفيذية حول:
 املوازنة؛ )أ

 ؛التقييم )ب
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 ،قةدقَّ لية املاملا ا�ت، والتقرير املايل، والبياملرحليالتقرير املايل  )ج
 اخلارجي؛ قمدقّ مع رسالة اإلدارة لل

 قاريرت يّ وأ ،واخلارجيني ،الداخليني قنيالتدقيق للمدقّ خطة  )د
 إىل اللجنة التنفيذية؛ قّدمها هؤالء

ر من األمو  أيٍّ  اهاد الربملاين الدويل جتردود األمانة العامة لالحت )ه
 آنفة الذكر؛

ال أعم ى جدولعلمقرتحة  ،أخرى مسائل مالية أو إدارية أيّ  )و
 جنة التنفيذية؛للّ  ةاملقبل لدورةا

 اآلاثر املالية لكل خطة اسرتاتيجية؛ )ز
 ،مالرسو و ات، األخرى مثل التربع املصادراملسامهات املالية من  )ح

 ؛ بصفة مراقب وماشابه ذلكعلى املشاركني املرتتّبة
 .حتيلها إليها اللجنة التنفيذية مسائل أخرى ةأيّ  )ط
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 تكوين اللجنة الفرعية
 

  3القاعدة 
يل لتمثاحتقيق  يوضع يف االعتبار عند تشكيل اللجنة الفرعية - 1

ن من ستة تتكو  �ا، فإدري (بني الرجال والنساء)اجلناجليوسياسي والتوازن 
 تمّ ي ،من كل جمموعة جيوسياسية ، واحداجلنسنيكال أعضاء من  

 اختيارهم من بني أعضاء اللجنة التنفيذية.
 .من بني أعضائها ،تنتخب اللجنة الفرعية رئيساً هلا - 2
 

 والية اللجنة الفرعية
 

 4القاعدة 
لفرتة  ،شخصيةال أعضاء اللجنة الفرعية بصفتهم ،تنتخب اللجنة التنفيذية

 فيذية.التن لجنةيف ال أعضاء داموا ما ،احدةعامني قابلة للتجديد ملرة و 
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 أساليب العمل
 

 5القاعدة 
جنة ع للّ قبل كل اجتما  ةمغلق جتتمع اللجنة الفرعية يف جلسة - 1

م ذا لز ة إ. كما ميكن عقد اجتماعات استثنائية بصفة خاصالتنفيذية
 األمر.

 لينيلداخاني قلفرعية اجتماعات سنوية مع املدقّ تعقد اللجنة ا - 2
 واخلارجيني.
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 احلصول على الواثئق
 

 6القاعدة 
ا يف ، مبهااثئقمجيع سجالت املنظمة وو  الوصول إىل جنة الفرعية حقّ للّ 

سائل ير ور قار ت، إضافة إىل قيقاتمي، والتحو تقوال ذلك تقارير التدقيق
 ني الداخليني واخلارجيني.قاملدقّ الصادرة عن دارة إلا
 

 املوارد
 

 7القاعدة 
فرعية يف جنة الللدعم األمانة العامة لالحتاد الربملاين الدويل التقدم  - 1

 ،حتادلعامة لالامانة األ وتؤمنــ  اقتضى األمر إذاــ  جمال اإلدارة والسكراترية
إذا  ،يةواإلسبان عربية الإىل إضافة ،الفرنسّيةليزية و ترمجة فورية ابللغتني اإلجن

 لزم األمر.
نة يف اللج عضوكل نفقات سفر وإقامة   ،الوطنيةتغطي الربملا�ت  - 2

 .الفرعية
**** 
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 1 الئحة اللجان الدائمة

 
يف  لتوُعدِّ ، 1983حت بصورة كاملة يف تشرين األول/أكتوبر قِّ نُـ 

 2016مارس وآذار/ 2013األول/أكتوبر وتشرين  2003أبريل نيسان/
 2019، وتشرين األول/أكتوبر 2017ونيسان/أبريل 

 
 أدوار االنعقادــ  أليفالتــ  التكوين .1

 
 1القاعدة 

النظام األساسي،  من ،فقرة (هـ)ال 21واملادة  ،1فقرة ال ،13للمادة  اً وفق
ها من ّكنا ميُ مب ،واختصاصها ،اكم عدد اللجان الدائمةحيدد اجمللس احل

 دويل.ين الملاتناول جممل القضا� اليت تدخل يف اختصاص االحتاد الرب 

                                                           
يف هـــذه الالئحـــة، حيثمـــا ذكـــرت الكلمـــات التاليـــة رئـــيس، �ئـــب الـــرئيس، وفـــد،  1

 ممثل، عضو، مراقب جيب أن يفهم أ�ا تشري اىل كل من الرجل واملرأة.
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 2القاعدة 
عضو ي، و أساس يف كل جلنة دائمة بعضو ،ثيل أعضاء االحتاديتم متــ  1

 بديل.
ضو لعا ّتع هبايتماليت نفسها حبقوق الكالم  ،يتمتع العضو البديلــ  2

 ،سيألساغياب العضو ا يف حالاألساسي، وليس له حق التصويت إال 
 .)1الفقرة  34القاعدة (

 3القاعدة 
إىل  ،اءخلرب اة أو نظمات الدوليدعوة ممثلي امل ،جيوز للمجلس احلاكمــ  1
 ،اكملس احللمجل، كما جيوز بصفة مراقبني ،تابعة أعمال اللجان الدائمةم

ة جلمعيام ممن منحته ،أن يدعو كمراقبني ممثلني عن اهليئات األخرى
 .(ز))فقرة ال 21ادة امل(النظام األساسي،  ،لعامة لألمم املتحدة صفة املراقبا

 الكالم إال إبذن من الرئيس. ال جيوز للمراقبنيــ  2
 4القاعدة 

يف  ء شرفٍ عضاأتعيني برملانيني سابقني بوصفهم  ،جيوز ألعضاء االحتاد
 ملتابعة أعمال اللجان الدائمة.وفودهم 
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 5القاعدة 

وذلك  ،ائمةعقد اللجان الدإىل إبعداد الدعوة  ،يقوم األمني العام
شأن عن ذا ال هالصادرة يفللقرارات  اً تنفيذ ،ابلتشاور مع رئيس كل جلنة

 اجمللس احلاكم واجلمعية.
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 اختصاصات اللجان .2

 
 )13قاعدة الالنظام األساسي، ( 6القاعدة 

 ،لعامةاعية خالل كل دورة انعقاد للجم ،جتتمع اللجان الدائمةــ  1
اش النق وضوعمحول ومشروع قرار سنوً�  اً تقرير  عدّ وتُ  ،وتناقش عادةً 

فقرة لا 15القاعدة  اجلمعية العامة،الئحة (ال اجلمعية املدرج على جدول أعم

 ء.ألعضااوجيب أن �خذ مشروع القرار ابالعتبار آراء خمتلف . )2
 عدّ ي تُ الذ رتتيبلتحديد ال ،بني اللجان الدائمة للتناوبوضع نظام يــ  2

 قه.فْ القرارات وِ 
رج ُمد ة بندأن يكلف اللجان بدراس ،أيضاً  جيوز للمجلس احلاكمــ  3

 تقرير عنه. على جدول أعماله ورفع
ن ا، معماهلوضع خطط عملها وجداول أ ،جيب على اللجان الدائمةــ  4

 .3والفقرة  1الفقرة  6دون اإلخالل ببنود القاعدة 
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 سرييةالتفت املذكراإىل النظر يف  إضافةً ميكن للجان الدائمة، ــ  5
على  ،رجاملد اشضوع النقومشاريع القرارات اليت أعّدها املقررون حول مو 

 15والقاعدة  ،1فقرة ال 10(اجلمعية العامة، القاعدة جدول أعمال اللجنة 

أن تطلب من  ،)2و 1 فقراتال 13القاعدة اللجان الدائمة، الئحة و  ؛2فقرة ال
دة، اجلي رساتمجلة أمور، إجراء حبوث، ومناقشة تقارير حول املما ضمن

يم ، وتنظتهامتابعقة و ربملاين الدويل السابقرارات االحتاد الومراجعة تنفيذ 
جال مب ل مواضيع ذات صلةوعقد جلسات استماع حو  ،ميدانية بعثات

ات ملنظما وغريها من ،ابلتعاون مع منظمة األمم املتحدة اختصاصها،
 .اً كلما كان ذلك ممكن  ،الرمسية
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 تب اكامل .3
 

 7القاعدة 
 

جمموعة  ن كلِّ ثلني عمن ثالثة مم اً مؤلف اً مكتب ،تنتخب كل جلنة دائمةــ  1
زيد ا ال يم ،بمكت، واليت ترشح لكل القائمة من اجملموعات اجليوسياسية

ات ملانيلرب ااثنني من اجلنس نفسه.إن رئيسة مكتب النساء  عن مرشحني
كم اء حبأعض منتدى الربملانيني الشباب جيب أن يكو�جملس ورئيس 

مساء دراج أإل ،كافةل اجلهود  بذوينبغي أن تُ   .كل مكتبمنصبهما يف  
جلدد على ا ،ويللداين اوتشجيع أعضاء االحتاد الربمل ،الربملانيني الشباب

 خرى يفأاصب الذين ال يشغلون من ،إضافة إىل أعضاء االحتاد ،الرتشح
 االحتاد الربملاين الدويل.

ظام الن( ،مكتبسياسية املعنية الرتشيحات للاجليو تقدم اجملموعة ــ  2

خلربة وجيب أن يتمتع املرشحون اب ،)2الفقرة  27 املادةسي، األسا
 نية.ملعايف جمال عمل اللجنة الدائمة  ،قدر اإلمكان ،واالختصاص
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قيام  اليف�هتم من قبل برملا ،بنياملنتخَ  كتبدعم أعضاء امل يتمّ ــ  3
 ،تهمشاركمجيب بذل كل جهد لتأمني و . كتببواجباهتم كأعضاء يف امل

 .كتبامل تهم يفوالي فرتةطوال  ،ملاين الدويلالعامة لالحتاد الرب يف اجلمعيات 
ملطلقة ية األغلبابأو يُعاد انتخاهبم  ،اللجنة مكتبأعضاء  بُ نتخَ يُ ــ  4

 لألصوات املشاركة يف التصويت.
كتبها. مضاء ني أعتنتخب اللجان الدائمة رئيساً و�ئباً للرئيس من ب - 5

ة. واحد تخابيةو�ئب الرئيس يف جولة انالرئيس  :صيبمنأل ميوعادة ما 
، ما لعادلايع وتُنسق اجملموعات اجليوسياسية فيما بينها لضمان التوز 

 الرئيس و�ئبه يف اللجان الدائمة. أمكن، ملنصيب
من  أكثر جيري تصويت منفصل ابالقرتاع السري كلما كان هناكــ  6

 طاقاتب سب، وحلساب األغلبية املطلقة، حتُ مرشح واحد ملنصب واحد
 املستوفاة بصورة جزئية.االقرتاع 
 8القاعدة 

دة م ملنتخاهباوُميكن إعادة  ،سنتني ملدة ،كتبيُنتخب أعضاء املــ  1
 .إضافيتنيسنتني 

 ال جيوزة، فتاليــ إذا شغل أحد أعضاء املكتب، مقعده ألربع سنوات مت 2
اء ، إال بعد انقضنفسه لمكتبلانتخاب ذلك الشخص مرة أخرى 

 سنتني.
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 9القاعدة 
دويل ربملاين الد الحتاالضما�ً للتوزيع العادل هلذه املناصب بني أعضاء اــ  1

أكثر  نفسه وقتن، ال جيوز ملمثلي األعضاء أن يشغلوا يف الاكقدر اإلم
فقرة ال 7 اعدة(الق ،من منصب واحد كرئيس أو �ئب رئيس للجان الدائمة

ع ن أربمألكثر نفسها اهليئة  أو شغل وظيفة يف ،)من هذه الالئحة 5
 .)من هذه الالئحة 2الفقرة  8القاعدة ( ،سنوات متتالية

 ،فسهنلوقت اأن يشغلوا يف  ،ال جيوز ألعضاء اللجنة التنفيذيةــ  2
 ،9الفقرة  25 القاعدة(النظام األساسي،  ،منصب عضو يف اللجان الدائمة

 .)2الفقرة  11اللجان الدائمة، القاعدة الئحة و 
 اً شحن يقرتح مر أ ،ةتنفيذيممثًال يف اللجنة ال ضوٍ عُ  ،ال جيوز ألي برملانٍ ــ  3

 إحدى اللجان الدائمة. ،أو �ئب رئيس ،عنه ملركز رئيس
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  10القاعدة 

 ركة يفن املشاميتمكنون  الذين ال كتبحمل أعضاء امل حيلَّ جيوز أن  - 1
 يفضاء األعل من قب ،مفوضون حسب األصولآخرون دورة ما، ممثلون 

لَّ حيز أن جيو  .خالل تلك الدورة فحسبذاته، االحتاد الربملاين الدويل 
ة يف شاركالذين ال يتمكنون من امل عضاء املكتب حبكم منصبهمأحمل 

ة عنياجلهة املمن دورة ما، ممثلون آخرون مفوضون حسب األصول، 
 .سبحفورة خالل تلك الداليت ميثلوها  الحتاد الربملاين الدويلاب
من  ،تاليتني متدورتني عنالذين يتغيبون  ،كتبأعضاء امل يفقدقد  - 2

مثل يف ية. و عنهم بقرار من اللجنة املمقاعدَ  ،دون تقدمي أي عذر مقبول
 ائمة مللءة الدلجنلرى انتخاابت جديدة يف اجللسة التالية هذه احلالة، جتُ 

 املقاعد الشاغرة.
تني لسنوينعقاد اخالل دوريت اال عادةً  ،كل جلنة دائمةٍ مكتب  جيتمع  - 3

يف  لنظروا ،واستعراض تنفيذها ،إلعداد خطط عمل اللجنة ،للجمعية
 .بلةملقااملقرتحات املتعلقة ابلبنود اليت ستناقش يف اجلمعيات 

ر النظ ت بغضوجيري مداوال جيوز ملكتب اللجنة الدائمة أن جيتمع - 4
 إال ،تصويتميكن إجراء  نه الإال أ ،كتب احلاضرينعن عدد أعضاء امل
وب و من ينأ ،كتبعن نصف أعضاء امل يقلّ  الا يف حال حضور م

 )1، الفقرة 10(القاعدة  عنهم حسب األصول.
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 11القاعدة 
 ئبُ � اتهمهمّ يتوىل  ،غياب رئيس إحدى اللجان الدائمةيف حال ــ  1

 الرئيس.
 ،هأو وفات ،ةانيلربملاته أو فقدانه عضويَّ  ،استقالة رئيس اللجنة يف حالــ  2

لرئيس ئب اوم �يق ،عضوية برملانه يف االحتادحقوق أو أو إذا ُعلَِّقت 
 بعتّ ، وتُـ تاليةال إىل حني موعد إجراء االنتخاابت ،مبمارسة مهام الرائسة

لجنة ال اإلجراءات نفسها عندما يُنتخب رئيس جلنة دائمة لعضوية
 .)2فقرة ال 9 اعدةالق( ،أو لرائسة االحتاد الربملاين الدويل ،التنفيذية
 12القاعدة 

ال اللجنة أعم دارةإويتوىل  ،ويرفعها ،علقهااجللسات وي ،يفتتح الرئيســ  1
 ملسائليطرح او  ،ءويُعطي الكلمة لألعضا ،ويكفل مراعاة اللوائح ،الدائمة

 .لدورةا لأعما كما يُعلن اختتام  ،ويُعلن نتائج التصويت ،للتصويت
 .قاشوغري قابلة للن ه املسائل �ائيةً وتكون قراراته يف هذ

هذه  يف نصّ  بشأ�ا درِ مل يِ  اليت ،كافةً   املوضوعاتل الرئيس يف فصِ يَ ــ  2
إذا لزم  ،دويلين الورئيس االحتاد الربملا كتبامل أخذ مشورةبعد  ،الالئحة
 األمر.
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 ونر املقر  .4
 

 13القاعدة 
ومون دائمة، يق نةٌ حه جلتقرت  شٍ لكل موضوع نقا ،ينرِ قرِّ تعنيِّ اجلمعية مُ ــ  1

ل حو  ،ةفسريية تمرفقًا مبذكر  ،املنحى إبعداد مشروع قرار مقتضب وعمليّ 
ء ألعضات ا. وجيوز للربملا�البند املدرج على جدول أعمال جلنتهم

زة وجم ،ومالحظات ،بتقدمي مقرتحات ،اإلسهام يف عملية الصياغة
لفقرة ا 37القاعدة  حة اجلمعية،الئ( ،مكتوبة إبحدى اللغات الرمسية لالحتاد

مي هذه تقد  تنظماإلجراءات اليت ،انعقاد اجلمعيةإىل . وتتضمن الدعوة )1
ة سؤوليمى تبق ،واملالحظات، إال أن املذكرة التفسريية ،املقرتحات
 .)13الئحة اجلمعية، القاعدة ( ،واضعيها
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رار وع القمشر  رسالإ ،الربملاين الدويل مانة العامة لالحتادألاتتوىل  ــ 2
ء اقرتاح ألعضاوز لالدورة. وجيانعقاد إىل األعضاء قبل واملذكرة التفسريية 

عشر  سةمخوذلك يف موعد أقصاه  ،إدخال تعديالت على مشروع القرار
 ،ملانياتالرب  ساءح ملنتدى النسمَ يُ  ،مع ذلكو يومًا قبل افتتاح اجلمعية. 

قت و  أي يف ،اتيف مشاريع القرار  درياجلنتقدمي تعديالت تدمج املنظور 
صياغة بلجنة م القو للجنة الدائمة املختصة. وتاجللسة األوىل حىت اختتام 

الئحة ( ،هقرار إىل اجلمعية إلوتقدمه مشروع القرار يف صورته النهائية 

 .)4الفقرة  17اجلمعية، املادة 
ء لنسارجال والااملساواة بني يُراعى عند تعيني املقررين مبدأي  ــ 3
عل ود جلجلهالعادل، وجيب أن تبذل والتوزيع اجلغرايف ا ،)اجلندرية(

 الربملانيني الشباب ضمن املقررين.
 ،ة اجلمعيةدور  نتهاءعلى األقل قبل ا ،يف حال مل يتم تعيني مقرر واحد ــ 4

ة اد متابعاالحت يسعهد إىل رئاليت تسبق تلك اليت سيناقش فيها املوضوع، يُ 
 املشاورات هبدف تعيني مقررين يف أقرب فرصة ممكنة.
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 . جدول األعمال ــ نظام املناقشات ــ التقارير5
 

 14 القاعدة
 كافةً حتاد  اء االجدول أعمال اللجان الدائمة إىل أعض ،يُرسل األمني العام

 اتنالفقـر  13ادة املـ، سيالنظام األسا( ،لقرارات اجمللس احلاكم واجلمعية اً تننفيذ

 .)2ة الفقر  15، والقاعدة 1الفقرة  10القاعدة والئحة اجلمعية، ، 3و 2
 15القاعدة 

ة جراء دراسإ ،اكمأو اجمللس احل ،كلفها اجلمعيةاليت ت ،جيوز للجنة الدائمة
ائها، د أعضـأو أحـ ،مبدئية للموضـوع، أن تضـع، بنـاًء علـى اقـرتاح رئيسـها

خـذ مع األ ،ةلمناقشلضمان التنظيم الفّعال ل ،الرتتيبات اإلجرائية الضرورية
 اح.بعني االعتبار الوقت املت

 16القاعدة 
 لجنــةلجيــوز و  القـرارات بصــورهتا النهائيـة، عــادةً  ،تصـيغ اللجــان الدائمـة ـ 1

ـــــ  شــــكلأن ت ،الدائمــــة ـــــ  عنــــد الضــــرورةـ ن أعضــــاء جلنــــة صــــياغة مؤلفــــة مـــــ
 يف املوضوع قيد الدراسة. ،يتمتعون ابلكفاءة والتخصص
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ة عــن ديــلعاايف األحــوال  ،ال جيــوز أن يزيــد عــدد أعضــاء جلنــة الصــياغةـ  2
تمثيــل الادل، و عــالغــرايف اجلتوزيــع ال. ويُراعــى يف تشــكيلها اً أحــد عشــر عضــو 

لنســاء. جــال وايف عــدد الر  ،تــوازن، كمــا يُراعــى ضــمان املســاواةاملسياســي ال
جـــدول  درج يفالتقريـــر ومشـــروع القـــرار املـــ أعـــّدواويشـــارك املقـــررون الـــذين 

 .تشارينيف جلنة الصياغة بصفتهم أعضاء أو مس ،أعمال اللجنة
يف بـــدالئهم يف جلنـــة الصـــياغة علـــى أعضـــائها، و  ،يقتصـــر حـــق الكـــالم ـ 3

 لمقررين.أيضاً ل ُمينح هذا احلقو غياهبم ملدة طويلة،  حال
 17القاعدة 

ــــى  ،كــــل جلنــــة دائمــــة أحــــد أعضــــائها  تعــــنيِّ  ـ 1 ــــائج أعماهلــــا عل لعــــرض نت
 اجلمعية.

 3القاعـدة الئحة اجمللس، ( ،هو مقررها أمام اجمللس احلاكم ،نةرئيس اللج ـ 2

 .)2الفقرة 
آخــذين يف االعتبــار  ،ألعمــال اللجنــة اً موضــوعي عرضــاً  ،يقــدم املقــررون ـ 3

نــــة حهــــا اللجتقرت  مشــــاريع قــــراراتأي  ويقــــدمون ،واألقليــــة ،آراء األغلبيــــة
 الدائمة.
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 اختيار مواضيع النقاش .6
 

 18القاعدة 
 تم مناقشتهكي ت  ضوع، اقرتاح مو جيوز ألي عضو يف االحتاد الربملاين الدويل

 هذهويتم إيداع  من قبل جلنة دائمة يف اجتماع مستقبلي للجمعية العامة.
 م واحد منبل يو يل قالربملاين الدو  األمانة العامة لالحتاداملقرتحات لدى 

  اجتماع مكتب اللجنة الدائمة املعين.
 19القاعدة  
عية اجلم يفقشته ناالبند املوضوع املقرتح م يف اللجنة الدائمة تبتّ  - 1

االستماع لتوصيات  بعد )2الفقرة  15حة اجلمعية، القاعدة (الئ ،العامة التالية
 .مكتبها

كون يسموضوع عندما يُطلب إىل اللجنة أن تتخذ قرارًا حول  - 2
 وحيدة اليتات القرتحاملفإن  خالل اجلمعية العامة التالية، ،نقاشلل اً مقرتح

ات قرتحهي املها، مكتبيف توصيات  دةالوار ، عدا تلك جيب تقدميها
ولكن  ،)ذه الالئحةهمن  18القاعدة ( ،القانونيةاملهل ضمن  السابقة املقدمة

  .كتبمل يقبلها امل



113 
 

قرتاح يف ا للنظر طلبًا من أحد أعضاء االحتاد ،دائمةإذا تلقت جلنة  - 3
مثل  يفتنظر انت سإذا كما ، تقرر اللجنة الدائمة أوالً  ،املكتبمل يقبله 

 هذا الطلب. 
 20القاعدة  
صول حسب األــ مجيع املقرتحات املقدمة يف  ،كتباملينظر  - 1

 ،يةستقبلمة ميف مجعيات عا كمواضيع ستتم مناقشتهاــ   املنصوص عليها
  غ توصيته إىل اللجنة الدائمة.يويص

لعرضها ) ئحةمن هذه الال 18 (القاعدة ،مقدمي املقرتحاتتتم دعوة  - 2
  .كتبعلى امل

 وفد. ح ابإل�بة عنا قرت تقدمي اكتب يف املجيوز لعضو  ال - 3
ها يف ناقشتتتم مسعند النظر يف املقرتحات املتعلقة ابملواضيع اليت  - 4

نني ني اثبجيمع  أن يوصي مبقرتحمكتب جيوز لل، املقبلةاجلمعيات العامة 
ات ذضيع واأو أكثر من املوضوعات اليت تتناول املوضوع نفسه أو امل

ن كثر مأمي أو يقرر تقد ،، أو يقدم موضوعًا آخرالصلة يف بند واحد
 .مقرتح واحد إىل اللجنة الدائمة



114 
 

 21القاعدة 
ته قرتحامخرى جلنة دائمة أتب أن ينقل إىل مك ،جلنة دائمةكتب جيوز مل

عية اجلم اتاعحول مواضيع لتتم مناقشتها من قبل تلك اللجنة يف اجتم
 العامة املستقبلية.

 

 التعديالت. 7
 

 22القاعدة 
قــرار  جيـوز ألي عضـو يف إحــدى اللجـان أن يقــدم تعـديالت علــى مشـروع

الت دم تعــديا جيــوز لــه أن يقــكم،تنظــر فيــه تلــك اللجنــةالــذي  ،أو اقــرتاح
 .)1الفقرة  17القاعدة الئحة اجلمعية، ( ،فرعية

 23القاعدة 
باشـرة ابلـنّص الـذي والتعديالت الفرعية م ،يتعنيَّ أن تتصل التعديالت ـ 1

لـى عأو حـذف  ،وجيب أن تقتصر على طلـب إجـراء إضـافة ،تنصّب عليه
 اقه.من دون أن تؤدي إىل تغيري طبيعته أو نط ،املشروع األصلي

إذا كــان  ،يف الظــروف االســتثنائية، جيــوز للجنــة النظــر يف إدراج تعــديل ـ 2
قشــات ثنــاء مناأ اً أو ّمت تســليط الضــوء عليــه مــؤخر ذا داللــة  عنصــراً يتضــمن 

 اللجنة، بشرط حصوله على قبول أعضاء اللجنة.
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يقرر الـرئيس مـا إذا كانـت التعـديالت أو التعـديالت الفرعيـة صـحيحة  ـ 3
 .أم ال

 24القاعدة 
ـــاَقش  ـ 1 التعـــديالت قبـــل الـــنص املتعلـــق هبـــا، وُجيـــرى ابلتـــايل التصـــويت تُن

 نفسه. عليها قبل النصّ 
ــــــاَقش التعــــــديالت الف ـ 2 ــــــاَقش فيــــــه  ،رعيــــــةتُن ــــــذي تُن يف الوقــــــت نفســــــه ال

ألساسـية اديالت التعديالت املتعلقة هبـا، وُجيـرى التصـويت عليهـا قبـل التعـ
 ـ املعنية

 25القاعدة 
يف نفســها إذا كــان هنــاك تعــديالن أو أكثــر ينطبقــان علــى العبــارة الــواردة  ـ 1

 والً أ ىُجيـــــر و  ،تكـــــون األولويـــــة ألبعـــــدها عـــــن الـــــنص املطـــــروح ،مشـــــروع قـــــرار
 التصويت عليه.

فــإن اعتمــاد التعــديل األول ينطــوي علــى  ،أو أكثــر ،إذا تعــارض تعــديالن ـ 2
ذا إ. و فسـهان العبـاراتنصّب على ي لذيا ،رفض التعديل (التعديالت) اآلخر

رتيـــــب حســـــب ت رُفـــــض التعـــــديل األول يُطـــــرح للتصـــــويت التعـــــديل التـــــايل لـــــه
 لية.ت التاالتعديالعديل من كل توُتطبق اإلجراءات ذاهتا على   ،األولوية

 يفصل الرئيس يف األمر. ،يف شأن األولوية حدوث لَْبس يف حالو  ـ 3
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 26القاعدة 
ه نــدوب لــوم ،ال ُيســمح ابلكــالم إال لصــاحب التعــديل ،عنــد مناقشــة تعــديل

ر الـــرئيس  يقـــر مـــا مل ،ألمـــرأو ملقـــرر اللجنـــة الدائمـــة إذا اقتضـــى ا ،رأي خمـــالف
 .)20 القاعدةعية، الئحة اجلم( ،خالف ذلك

 

 يةجرائاإلقرتاحات اال ــالنظام  ــ: حق الكالم اثمناً 
 

 27القاعدة 
 الكالم إال إبذن من الرئيس. ،ال جيوز لعضو اللجنة الدائمة

 28القاعدة 
ترتيــب تســجيل أمســائهم إال إذا قــرر الــرئيس حســب  ،األعضــاء يــتكّلم ـ 1

 خالف ذلك.
إال عنـد إاثرة نقطـة نظـام،  ،املتكّلمـني مقاطعةألعضاء آخرين  وزجيال  ـ 2

كـي   ،الكـالم التوقـف عـنـــ  إبذن مـن الـرئيســـ  مـنيومع ذلك جيوز للمتكلّ 
 طلب تقدمي إيضاحات. ،يتاح لألعضاء اآلخرين

 .نقاط النظاممجيع يف  ،دون مناقشةومن  على الفور ،يفصل الرئيس ـ 3
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 29القاعدة 
لب أحـد طًء على بناأو  ،الرئيسمن ح بناًء على اقرتا  ،جيوز للجنة الدائمة

دد عــد و/أو الكــالم املســموح هبــا لكــل وفــ فــرتةأن تقــرر حتديــد  ،أعضــائها
ج درَ  ُمـمعـّني  بنـد مناقشـةالكـالم  أثنـاء لكـل منـدوباملرات اليت يسمح هبا 

 يف جدول األعمال.
 30القاعدة 

وع رج عــن موضــالنظــام إذا خــإىل مراعــاة  املتكّلمــنيللــرئيس أن يــدعو أحــد 
أن  لضـــرورةا، ولـــه عنـــد أخـــّل ابملناقشـــة ابســـتخدام لغـــة مســـيئةأو  ،النقـــاش
 ضر.عليه من احمل املعرتض وأن يشطب الكالم ،منه الكلمة يسحب

 31القاعدة 
لـرئيس، يتخـذ او يتعامل الرئيس فوراً مع أي حادث قد ينشأ أثناء اجللسـة. 

جنــــة إىل ال اللإذا لــــزم األمــــر، مجيــــع التــــدابري الالزمــــة الســــتعادة ســــري أعمــــ
 مساره الطبيعي.

 32القاعدة 
 ما يلي:الراغبني يف اقرتاح لألعضاء  ،تُعطى األولوية يف الكالم ـ 1

 ى؛سمّ أتجيل النقاش إىل أجل غري مُ   (أ)
 إرجاء املناقشة؛  (ب)
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 ؛املتكّلمنيإقفال قائمة   (ج)
 أواجللسة أو رفعها؛ اختتام  (د)
  االجتماع.يتعلق بسري ،أي اقرتاح آخر  (هـ)

 ،علـى املوضـوعات األساسـية ،تكون هلذه االقرتاحات اإلجرائيـة أولويـة ـ 2
يف  نظـــــرالحـــــىت االنتهـــــاء مـــــن حيـــــث يـــــتم تعليـــــق مناقشـــــة هـــــذه األخـــــرية 

 االقرتاحات اإلجرائية.
دون تناول جوهر من بشأنه  اً موجز  عرضاً  ،يقدم صاحب هذا االقرتاح ـ 3

 املوضوع األساسي.
إال ملقـــــدم  ،أثنـــــاء مناقشـــــة االقرتاحـــــات اإلجرائيـــــة ابلكـــــالمال يســـــمح  ـ 4

 .قرارها مث تتخذ اللجنة ،حيمل رأ�ً خمالفاً وعضو آخر  ،االقرتاح
سـائل املإىل غري مسموح به ابلنسـبة  ،اقرتاح التأجيل إىل أجل غري مسّمى ـ 5

و معيـــة أىل اجلإا، تقريـــر بشـــأ� قـــد ُكلِّفـــت بدراســـتها ورفـــع الـــيت تكـــون اللجنـــة
 .)3و  1الفقراتن  6القاعدة الئحة اجلمعية، ( ،اجمللس احلاكم

 33القاعدة 
قــررت  ال إذاإ مغلقــةمناقشــات اللجــان الدائمــة علنيــة، وال جيــوز أن تكــون 

 أبغلبية األصوات املشاركة يف التصويت. ،اللجنة ذلك
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 األغلبيةــ  النصابــ  ويتالتص .9
 

 34القاعدة 
يت األعضـــــاء املعينـــــون، أو يف حالـــــة غيـــــاهبم، ميـــــارس احلـــــق يف التصـــــو  ـ 1

 .)2 الفقرة 2القاعدة  ،الدائمة الئحة اللجان( بدالئلهم
. وعلـــى اً حـــمرجِّ  أو صـــواتً  اً إضـــافي ّول الرائســـة مـــن يتوالهـــا صـــواتً ال ُختـــ ـ 2

فـإن  ،ئحـةه الالن هـذالثانيـة مـ القاعـدةالرغم من أحكـام الفقـرة الثانيـة مـن 
 نــه، إالعينتقــل إىل عضــو اللجنــة الــذي ينــوب  ،حــق الــرئيس يف التصــويت

 اً ضــر حا ،نــهإذا مل يكــن العضــو الــذي ينــوب ع ،أنــه جيــوز للــرئيس التصــويت
 يف قاعة االجتماعات.

 35القاعدة 
 ،بنداء األمسـاءبرفع األيدي أو ومكاتبها  تخذ قرارات اللجان الدائمةتُ  ـ 1

ن هــــذه مـــ ،7 ةالقاعـــدابســـتثناء االنتخـــاابت الـــيت ُجتـــرى مبوجـــب أحكـــام 
 الالئحة.

ــــراراً بشــــأن طريقــــة التصــــويت الواجــــب  ـ 2 ــــة ق ــــرئيس يف كــــل حال يتخــــذ ال
 .اتباعها
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 ،فــارزي األصــوات اللجنــة، بنــاًء علــى اقــرتاح الــرئيس، اثنــني مــن تعــنيِّ  ـ 3
 ابالقرتاع السري. ،للتأكد من نتائج التصويت

 36القاعدة 

 لجـــــانالئحـــــة ال( ،تمـــــع مراعـــــاة األحكـــــام اخلاصـــــة املتعلقـــــة ابلتعـــــديال
 للجــــــانالئحــــــة ا( ،واالقرتاحــــــات اإلجرائيــــــة ،)24 القاعــــــدة، الدائمــــــة
أسـبقية  تصوت اللجنة علـى االقرتاحـات حسـب ،)32 القاعدة، الدائمة
ل ســـتنتق مـــا إذا كانـــت ،وتقـــرر اللجنـــة بعـــد كـــل عمليـــة تصـــويت ،تقـــدميها

 .أم ال لتصويت على االقرتاح التايلل

 37القاعدة 

إىل اللجنــة م أن يطلــب طــرح أجــزاء مــن الــنص املقــدّ  ،عضــو جيــوز ألي ـ 1
 كّل على حدة.  ،أو كل فقرة على التصويت

التصــويت علــى هــذا  ُجيــرىعلــى طلــب التجزئــة،  ،إذا أثــري أي اعــرتاض ـ 2
 دون مناقشة.من الطلب 
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الـــنص أو إذا متـــت املوافقـــة علـــى طلـــب التجزئـــة، ُتطـــرح خمتلـــف أجـــزاء  ـ 3
ح النص ك يُطر للتصويت عليها كّل على حدة. وبعد ذل ،بعد جتزئته هفقرات

 ، رفضـهاليت متا ،أو الفقرات ،للتصويت عليه بعد استبعاد األجزاء الكامل
فوضـاً عتـرب مر ، فـإن الـنص يُ وفقراتـه إذا رفضت مجيع أجزاء الـنص أنّهحيث 

 .يف جممله
 38القاعدة 

ال بقصــــد بعــــد بــــدئها إ ،عمليــــة التصــــويت مقاطعــــةألحــــد ال جيــــوز  ـ 1
 .يتاليت جيري هبا التصو طريقة البشأن  ،احلصول على استيضاح

إبجياز بعد  ،شرح أسباب تصويتهمــ  مبوافقة الرئيســ  جيوز لألعضاء ـ 2
 انتهاء عملية التصويت.

على التعديالت أو االقرتاحـات  ،ال ُيسمح بشرح أسباب التصويت ـ 3
 اإلجرائية.
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 39القاعدة 
أن جتتمـع مهمـا كـان عـدد األعضـاء احلاضـرين. غـري  ،الدائمـةجيوز للجنـة  ـ 1

ملــــاين د الرب إال إذا كــــان نصــــف أعضــــاء االحتــــا ،أنــــه ال جيــــوز إجــــراء التصــــويت
ـــــة ممثلـــــني يف اللجنـــــة الدائمـــــة. و  لنصـــــاب حيـــــدد االـــــدويل املشـــــاركني يف اجلمعي

يـة معن يف اجلوجوديالقانوين على أساس عدد أعضاء االحتاد الربملاين الدويل امل
 عند افتتاحها.

ــــة  ،اً حمققــــالقــــانوين يُعتــــرب النصــــاب  ـ 2 ــــه اللجن ويكــــون التصــــويت الــــذي جتري
إذا مل  وذلــك ،أو املشــاركني فيــه ،كــان عــدد األعضــاء احلاضــرين  أ�ً  ،اً صــحيح

ن مــلتحقـق يطلـب أحـد أعضــاء اللجنـة الدائمـة مــن الـرئيس، قبـل التصــويت، ا
 .القانوين توافر النصاب

 

 40القاعدة 
أبغلبية األصـوات املشـاركة يف يف اللجان الدائمة ومكاتبها تتخذ القرارات  ـ 1

 ،7القاعــدة  مــن ،4فيمــا عــدا األحــوال املنصــوص عليهــا يف الفقــرة  ،االقــرتاع
 من هذه الالئحة.

ال يُؤخــذ بعــني االعتبــار ســوى األصــوات  ،يف حســاب األصــوات املشــاركة ـ 2
 واألصوات املعارضة. ،املوافقة

يُعتـــــرب االقـــــرتاع الـــــذي جـــــرت املداولـــــة بشـــــأنه  ،عنـــــد تســـــاوي األصـــــوات ـ 3
 .اً مرفوض
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 العامة األمانة .10

 
 )6، القاعدة العامة (الئحة األمانة 41القاعدة 

 يف إدارة أعمال اللجنة الدائمة.يساعد األمني العام أو ممثله الرئيس  ـ 1
كالم بشـأن أي أو من ميثله، إىل ال جيوز للرئيس أن يدعو األمني العام ـ 2

 .مسألة مطروحة
 42القاعدة 

 اريعومشـــــ ،والتقـــــارير ،مجيـــــع الواثئـــــق ،تتلقـــــى األمانـــــة العامـــــة لالحتـــــاد ـ 1
 ،يــةر مجــة الفو الرت  نوتضــم ،الفرنســّيةو  ليزيــةاإلجنوتوزعهــا ابللغتــني  ،القــرارات

 ية.اإلسبانإضافة إىل اللغتني العربية و  ،للمناقشات هباتني اللغتني
ــــتُ  ــ 2 ــــع علــــى يعمــــم ،لالجتماعــــات مــــوجزاً  اً حمضــــر  العامــــة مانــــةألاّد ِع  مجي

قدم إىل يُ حيث  ،مةالدورة التالية لكل جلنة دائانعقاد قبل  ،أعضاء االحتاد
 .يف اجللسة االفتتاحية اللجنة للتصديق عليه
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 وتعديلها إقرار الالئحة .11

 
 43القاعدة 

 .وتعديلها إبقرار الئحة اللجان الدائمة ،يقوم اجمللس احلاكم ـ 1
 لعامـة لالحتـاداوتُرسل إىل أمانـة  ،خطياً ُتصاغ اقرتاحات تعديل اللوائح  ـ 2

هر علــى الثـة أشـبث املقبـل للمجلـس احلـاكمجتمـاع االقبـل  ،الربملـاين الـدويل
أعضـاء يـع مجإىل  ،علـى الفـورهـذه املقرتحـات  العامـة ، وتُبلِّـغ األمانـةاألقل

ـــة اقرتاحـــات بشـــأن التعـــدياالحتـــاد،  قبـــل  ،فرعيـــةالت الوعليهـــا أن تبلـــغ أي
 على األقل.واحد بشهر اجمللس  اجتماع

**** 
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 الئحة
 منتدى النساء الربملانيات

 
 2003يف نيسان/أبريل ، وُعدَّلت 1999ن/أبريل يف نيسا تقرّ أُ 

 2014وآذار/مارس  2008ونيسان/أبريل 
ين لت يف تشر وُعدّ  2016يف آذار/مارس ونـُقِّحت بصورة كاملة 

 2019األول/أكتوبر 
 

 األهداف .1
 

 1القاعدة 
ة مـمعيـة العاقـاد اجلخـالل دوريت انع سنو�ً  ،النساء الربملانيات منتدىيُعقد 

 س احلاكم.اجملل عن أعماله إىل اً تقرير  ويرفع ،لالحتاد الربملاين الدويل
 2القاعدة 
 إىل: منتدى النساء الربملانياتيهدف 
 يفانيــات والتنســيق بــني النســاء الربمل شــجيع إجــراء االتصــاالتت )أ

 ؛مجيع املواضيع ذات االهتمام املشرتك
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راكة والشـــ ،مـــن خـــالل النهـــوض ابملســـاواة ،تشـــجيع الدميقراطيـــة )ب
ـــــــاة ا، ال ســـــــيما يف كّلهـــــــا  بـــــــني الرجـــــــل واملـــــــرأة يف اجملـــــــاالت حلي

  هــــذايف ،السياســــية، وتشــــجيع نشــــاط االحتــــاد الربملــــاين الــــدويل
 الصدد ودعمه؛

ت، ملانيـاكة النسـاء الرب ومن هذا املنطلق تشجيع، وتسهيل مشار  )ج
ن علــــــى يف أعمـــــال االحتــــــاد الربملــــــاين الــــــدويل، وتســــــهيل متثــــــيله

 دًال؛داخل املنظمة متثيًال عا مجيعهامستو�ت املسؤولية 
أو  معيــة،إجــراء دراســة متهيديــة، لــبعض املســائل الــيت تبحثهــا اجل )د

اجمللـــــس احلـــــاكم، وإعـــــداد توصـــــيات بشـــــأن هـــــذه املوضـــــوعات 
 حسب االقتضاء؛

ـــــات إليصـــــالوضـــــع آ )ه اد املتعلقـــــة أبعمـــــال االحتـــــ ،املعلومـــــات لي
ال  لـــوايتاليات إىل النســـاء الربملانيـــات والسياســـ ،الربملـــاين الـــدويل

 يشاركن يف اجتماعاته؛
ء لرجــــــال والنســــــااتوعيــــــة الرجــــــال علــــــى مســــــألة املســــــاواة بــــــني  )و

 اءى النسمنتدهم على املشاركة يف جلسات عرب حثِّ  ،)اجلندرية(
 الربملانيات.

 
 



127 
 

 

 التكوين .2
 3 القاعدة

ربملا�ت ال يف ءعضااألالنساء  ،منتدى النساء الربملانياتتشارك يف أعمال 
 الجتماعــــاتاالوفــــود املشـــاركة يف  ضـــمنممـــن مت اختيــــارهن  ،كافــــةالوطنيـــة  
ن مــ ،10ملــادة كــام األح اً طبقــ ،الــيت يعقــدها االحتــاد الربملــاين الــدويل ،الدوريــة

 النظام األساسي.
 4القاعدة 

ممــــثالت  ،منتـــدى النســــاء الربملانيـــاتِ كــــذلك يف أعمـــال جيـــوز أن تشـــارك   ـ 1
 د الربملــاينالحتــانتســب يف االــيت هلــا صــفة عضــو م ،ربملانيــة الدوليــةاجلمعيــات ال

تسـبني يف املن ،الدويل. وختضع مشاركتهن للقواعد اليت حتكم مشـاركة األعضـاء
 أعمال االحتاد الربملاين الدويل.

 .منتدى النساء الربملانياتإلسهام يف أعمال جيوز للربملانيني من الرجال ا ـ 2
 5القاعدة 

يت تتمتــع الــ ،اتهليئــاوغريهــا مــن  ،أو ممــثالت املنظمــات الدوليــة ،جيــوز ملمثلــي
 ركتهمضــع مشــا. وختمنتــدى النســاء الربملانيــاتمتابعــة أعمــال  ،بصــفة املراقــب

 . الدويلاينلربملااالحتاد  ،للقواعد اليت تنظم مشاركة املراقبني يف اجتماعات
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 أدوار االنعقاد .3
 6القاعدة 

ينعقد منتـدى النسـاء الربملانيـات، سـنو�ً، خـالل دوريت انعقـاد اجلمعيـة  ـ 1
 العامة.

يف اليــوم الســابق علــى افتتــاح أعمــال  منتــدى النســاء الربملانيــاتينعقــد  ـ 2
اتحـــة إل صوصــاً خــــ  إذا لــزم األمــرــــ  اجلمعيــة. وجيــوز تنظــيم جلســة إضــافية

 .كتبفرصة النتخاب ممثالت إقليميات ُجدد يف املال
هبــا جــدول  اً مرفقــ ،منتــدى النســاء الربملانيــاتانعقــاد إىل توجــه الــدعوة  ـ 3

قبــل  ،د االحتـااألعضـاء واألعضـاء املنتســبني يفمجيــع إىل  ،األعمـال املؤقـت
 بشهر واحد على األقل. املنتدىاملوعد احملدد الفتتاح 
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 الرائسة .4
 

 7القاعدة 
عضــاء لنســاء أمــن بــني ا ،الــدورة رئيســةَ  منتــدى النســاء الربملانيــاتينتخــب 

بــــني  دة مــــنســــي ال يضــــمُّ  ،الربملــــان املضــــيف. وإذا كــــان الربملــــان املضــــيف
خـرية األذه هـغياب  يف حال. و الدورةرائسة  كتبتتوىل رئيسة امل ،أعضائه

ق وتطبـ .كتـبة امللرئيسـ الثـاين أو النائـب النائـب األول رائسة الدورة تتوىل
 يف جنيف.  تعقدعلى دورات االحتاد الربملاين الدويل اليت ،القاعدة ذاهتا

 8القاعدة 
 ـــوىل إدارة يت سـتتيفتتح منتدى النساء الربملانيـات مـن قبـل رئيسـة املكتـب، والـ

رئيســــة  انتخـــاب رئيســــة دورة املنتـــدى، ويف حـــال غيـــاب ـــــحســـب االقتضـــاء 
 اين.ها الثاملنتدى من قبل �ئبها األول أو �ئب املكتب، سيتم افتتاح

 9القاعدة 
ــ نتــدىإذا اضــطرت رئيســة امل  تتــوىل إدارة جــزء مــن الــدورة، عــنب إىل التغّي

 .انواهبحدى إــ  غياهبايف حال ــ  أوكتب اجللسة بصفة مؤقتة رئيسة امل
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 10القاعدة 
مراعـاة  وتكفـل اجللسات وترفعها، وتعلق ،املنتدىتدير الرئيسة أعمال  ـ 1

تائج تعلن نو  ،وتعطي الكلمة لألعضاء، وتطرح املسائل للتصويت، اللوائح
 ،ائيــة�ســائل يف هــذه امل. وتكــون قراراهتــا التصــويت واختتــام أعمــال الــدورة

 مناقشة. من دونأن تُقبل  وينبغي
  ذه اللـوائحه  يفصّ ناليت مل يرد بشأ�ا  ،ل الرئيسة يف املوضوعاتفصِّ تُ ــ  2

 ، بعد أخذ رأي املكتب إذا رأت ذلك ضرور�ً.كافة
 

 جدول األعمال .5
 

 11القاعدة 
 جدول أعماله. منتدى النساء الربملانيات يقرّ  ـ 1
يف ضـــوء أعمـــال واقرتاحـــات  ،جـــدول األعمـــال املؤقـــتكتـــب يضـــع امل ـ 2

 السابق للنساء الربملانيات. املنتدى
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 موضــــوعنيأقصـــى  دٍّ حبــــو  ،اً رئيســـي اً عمــــال موضـــوعيتضـــمن جـــدول األ ـ 3
يــؤدي  يف نطــاق اختصــاص اجلمعيــة. وقــد يــدخالنقــد  للنقــاش ،رئيســيني

لــى ع ،رعيــةفأو تعــديالت  ،إىل تقــدمي تعــديالتالنظــر يف مثــل هــذه البنــود 
 ذه الالئحـــة).مـــن هـــ 22القاعـــدة ( ،علـــى اجلمعيـــة مشــاريع القـــرارات املعروضـــة

ــــك، كمــــا يتضــــمن،  نســــاء منتــــدى التتعلــــق أبنشــــطة  بنــــوداً إضــــافة إىل ذل
امـة العسياسـة تملـة للذات األمهيـة احمل وبنوداً وبسري العمل فيه،  ،الربملانيات

ه دراسـة هـذ د تـؤديوسـري العمـل فيـه وبر�جمـه. وقـ ،لالحتاد الربملاين الدويل
 إىل توجيه توصيات إىل اجمللس احلاكم. ،البنود

لربملـاين الـدويل أعضاء االحتاد امجيع يُرسل جدول األعمال املؤقت إىل  ـ 4
قبـــل افتتاحـــه  ،املنتـــدىانعقـــاد إىل ابلـــدعوة  مصـــحوابً  ،وأعضـــائه املنتســـبني
فتتــاح اكمــا يرســل إلــيهم جــدول أعمــال تفصــيلي قبــل بشــهر علــى األقــل.  

 املنتدى، مشفوعاً جبميع الواثئق الالزمة.
 ،قراره بشأن جدول األعمال املؤقت ،منتدى النساء الربملانياتصدر يُ  ـ 5

 .ه الالئحة)من هذ 23القاعدة ( ،يف التصويت بية األصوات املشاركةأبغل
 12القاعدة 

يف جــــدول أعمــــال  ،طلــــب إدراج بنــــود إضــــافية ،جيــــوز لكــــل مشــــاركة ـ 1
 .منتدى النساء الربملانيات
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 ، الرئيســةيبأو رأي إحـدى �ئـ ،كتــببعـد االسـتماع إىل رأي رئيسـة امل ـ 2
هــذا  أن مثــلقــراره بشــ ،ء الربملانيــاتمنتــدى النســاغياهبــا، يصــدر  يف حــال

 .ئحة)من هذه الال 23(القاعدة  ،كةالطلب أبغلبية األصوات املشار 
 

 االقرتاحات اإلجرائيةــ  النظامــ  حق الكالم .6
 

 13القاعدة 
ــــتكّلمأن  ،وال ألي مراقــــب ،ال جيــــوز ألي مشــــاركة ة ن رئيســــمــــإال إبذن  ي

 .االجتماع
 14القاعدة 

 ،وضـــــوعات املطروحـــــة للمناقشـــــة، تبـــــدي املشـــــاركاتلـــــدى دراســـــة امل ـ 1
ـــتهم يف أخـــذ الكلمـــة، عـــن طريـــق مـــلء اســـتمارة ،واملراقبـــون  ،تســـجيل رغب

 تُرسل أثناء اجللسة إىل أمني/أمينة املنتدى.
لرتتيب طلـبهم  اً واملراقبني وفق ،للمشاركات ،كمبدأ عام، تُعطى الكلمة ـ  2

حلوار، سهيل االرتتيب بغرض ت الكالم. مع ذلك، جيوز للرئيسة تعديل هذا
 وال يتم إعداد وال توزيع قائمة ابملتحداثت.
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، متتنـــع املشـــاركات عـــن قـــراءة بغيــة التشـــجيع علـــى إجـــراء مناقشـــة حيـــة ـ 3
ك . وكــذل، وعــن عــرض تقــارير عــن األوضــاع احملليــةاً بيــا�ت أعــدت مســبق

الـــيت  ؤسســـةأو امل ،ميتنـــع املراقبـــون عـــن اســـتعراض النشـــاط العـــام للمنظمـــة
 ما مل يُطلب منهم ذلك صراحة. ،ميثلو�ا

ــــرر  ،مــــدة املــــداخالت حمــــددة بــــثالث دقــــائق ـ 4 منتــــدى النســــاء مــــا مل يُق
 خالف ذلك. الربملانيات
 15القاعدة 

وز جيـــمـــع ذلـــك إال عنـــد إاثرة نقطـــة نظـــام، و  ،املتكّلمـــنيال جتـــوز مقاطعـــة 
عضــاء تــاح لألكــي ي  ،ن الكــالمالتوقــف عــــــ  ةإبذن مــن الرئيســــــ  للمتكلمــني

 اآلخرين طلب تقدمي إيضاحات.
 16القاعدة 

أو  ،بنـاًء علـى اقـرتاح الرئيسـة ،منتـدى النسـاء الربملانيـاتجيوز أن يقـرر  ـ 1
إىل  ابلنســـــبة ،تعـــــديل الوقــــت احملـــــدد للكلمــــة ،طلــــب إحـــــدى املشــــاركات

 ناقشة بند خاص من بنود جدول األعمال.م
أبغلبيـة قراره بشأن مثل هذا الطلـب  ،الربملانيات منتدى النساءصدر يُ  ـ 2

 .من هذه الالئحة) 23القاعدة ( ،بسيطة لألصوات املشاركة
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 17القاعدة 

ا خــرج عــن مــإذا  ،إىل مراعــاة النظــام ،للرئيســة أن تلفــت انتبــاه املــتكلمــــ  1
ـــ لرئيســة. ولأخــّل ابملناقشــة ابســتخدام لغــة مســيئةأو  ،موضــوع النقــاش إذا  ـ

ض عـرتَ امل ،مأن تسحب منه اإلذن ابلكـالم، وأن تشـطب الكـال ــمر لزم األ
 عليه من حمضر املناقشات.

ـــ 2 مــنح  لرئيســةلملــذكورة أعــاله، جيــوز ا 1الــرغم مــن أحكــام الفقــرة  علــى ـ
 لرد.اقه يف حق الرد إبجياز يف �اية اجللسة، لوفد يرغب يف ممارسة ح

 18القاعدة 

تخـــذ ة. وتادث قـــد ينشـــأ أثنـــاء اجللســـفـــوراً مـــع أي حـــ ة. تتعامـــل الرئيســـ1
عمــــال أدة ســــري الســــتعامجيعهــــا الرئيســــة، إذا لــــزم األمــــر، التــــدابري الالزمــــة 

 اللجنة إىل مساره الطبيعي.

 .مجيعهانقاط النظام  يف ،ومن دون نقاش ،على الفور ،تبّت الرئيسة ـ 2

 19القاعدة 

 اح ما يلي:قرت رغنب يف اتُعطى أولوية الكالم للمشاركات اللوايت ي ـ 1

 إىل أجل غري مسّمى؛ ،أتجيل املناقشة (أ)
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 أتجيل املناقشة؛ (ب)
 ؛املتكّلمنيإقفال قائمة  (ج)
 رفع اجللسة أو تعليقها؛ (د)

 (هـ) أي اقرتاح آخر يتعلق بسري اجللسة.
علــى املوضــوعات  املــذكورة األولويــةُ يكــون هلــذه االقرتاحــات اإلجرائيــة  ـ 2

 وىل.أثناء النظر يف األ ،ق مناقشة األخريةعلَّ وتُ  ،األساسية
مــــن دون اخلــــوض يف  ،بعــــرض مــــوجز القرتاحــــه ،يقــــوم مقــــدم االقــــرتاح ـ 3

 املعروض للنقاش. صلب املوضوع األساسي
أثنــــاء مناقشــــة االقرتاحــــات اإلجرائيــــة، إال ملقدمــــة  ال ُيســــمح ابلكــــالم ـ 4

النسـاء  ىمنتـدر ُيصـدوعندئذ  حتمل رأ�ً خمالفاً، ومتحدثة أخرى ،االقرتاح
 أبغلبية األصوات املشاركة. اً قرار  الربملانيات

بشأن مسألة  ،ىسمّ إىل أجل غري مُ  ،ال جيوز قبول أي اقرتاح ابلتأجيل ـ 5
اد إلعـد ،يـاتربملانال منتـدى النسـاءإىل  ،أو اجمللـس احلـاكم ،يلها اجلمعيةحتُ 

 تقرير له بشأ�ا.
 20القاعدة 

جيـــــوز  علنيـــــة. ومـــــع ذلـــــك، اء الربملانيـــــاتمنتـــــدى النســـــتكـــــون مناقشـــــات 
 ة.ة مغلقاألصوات املشاركة عقد جلس يغلبية ثلثللمنتدى أن يقرر أب
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 القرارات .7
 

 21القاعدة 
أو مشروع توصـية  ،تقدمي اقرتاح ،جيوز ألي ممثلة ألحد أعضاء االحتاد ـ 1
 ضـا�ى القل إحـدحـو  ،يوّجه إىل اجمللس احلاكم ،نتدى النساء الربملانياتمل

وصــية شــروع التاالقــرتاح أو ممثــل املدرجـة يف جــدول أعمالــه. وجيــوز تقــدمي 
 .خطياً أو  ،شفو�ً 

تقـدمي تعـديالت علـى مثـل هـذا  ،جيوز ألي ممثلة ألحد أعضاء االحتـاد ـ 2
دم اليت تقـ ـ عديالتأن تتعلق التيتعنيَّ أو مشروع التوصية هذا. و  ،االقرتاح
ســتهدفه. تة الــذي أو مشــروع التوصــي ،القــرتاحاب مباشــرةً ــــ  أو خطيــاً  شــفو�ً 

عــديل ، أو توال جيـوز أن يكــون الغــرض منهــا سـوى إجــراء إضــافة، أو إلغــاء
ا بيعــة هـــذطإىل تغيــري يف  ،مــن دون أن يــؤدي ذلــك ،علــى املشــروع األويل

 .االقرتاح أو نطاقه
 أو ،أي اقرتاح ،يف جواز قبول ،منتدى النساء الربملانياتتفصل رئيسة  ـ 3

دمــــه تق ،أو تعــــديل فرعــــي ،مشــــروع توصــــية، ويف جــــواز قبــــول أي تعــــديل
 لقبــولابشــأن جــواز  ،وجــود لَــْبس يف حــال. و ات للمنتــدىإحــدى املشــارك

 .نواهباو  كتبامل رئيسة استشارة ،منتدى النساء الربملانياتجيوز لرئيسة 
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 أو مشــروع ،قبــل االقـرتاح ،وُتطـرح للتصــويت عليهـا ،نـاَقش التعــديالتتـ 4
 سـه الـذيوقـت نفاليف  ،التوصية الذي تتناوله. وتُناقش التعديالت الفرعية

ت ل التعـدياليها قبـتُناَقش فيه التعديالت املتعلقة هبا، وُجيرى التصويت عل
 األساسية املعنية.

يف نفسها إذا كان هناك تعديالن أو أكثر ينطبقان على العبارة الواردة  ـ 5
وح، املطـــر  ن األولويــة ألبعـــدها عــن الـــنصأو مشـــروع توصــية، تكـــو  ،اقــرتاح

 ا تعــــارضوإذالتصــــويت عليــــه قبــــل غــــريه مــــن التعــــديالت.  ُجيــــرى ومــــن مثَّ 
عـديل فـض التر تعديالن، أو أكثر، فإن اعتماد التعديل األول ينطوي على 

ـــ ،(التعـــديالت) اآلخـــر  ا رُفـــض وإذنفســـها. العبـــارات علـــى  نصـــبّ يي ذال
ولويــة، يــب األسـب ترتحبديل التـايل لــه التعـديل األول يُطــرح للتصـويت التعــ

تعامــل . و ليــةوُتطبــق اإلجــراءات ذاهتــا علــى كــل تعــديل مــن التعــديالت التا
 .نفسه التعديالت الفرعية وفقاً لإلجراء

عنـــــد مناقشـــــة تعـــــديل أو تعـــــديل فرعـــــي، ال يُعطـــــى حـــــق الكـــــالم إال  ـ 6
، فخمــالرأي  اهلــ ثــةٍ تحدّ ملأو التعــديل الفرعــي، و  ،للربملانيــة صــاحبة التعــديل
 ذلك. ما مل تقرر الرئيسة خالفَ 

 اريعأو مشـ ،قراره بشـأن االقرتاحـات ،منتدى النساء الربملانياتُيصدر  ـ 7
 .الالئحة) من هذه 23القاعدة ( ،أبغلبية األصوات املشاركة ،توصياتال
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 22القاعدة 
خالت ااملـــداملناقشـــات و حـــىت يتســـىن للجمعيـــة العامـــة أن تســـتفيد مـــن  ـ 1

ن يقـــرر أمنتـــدى ددة الـــيت يقـــدمها منتـــدى النســـاء الربملانيـــات، جيـــوز للاحملـــ
 عـدد حمــدود أبن يعهـد إىل مـن هــذه الالئحـة) 23القاعـدة (ابألغلبيـة البسـيطة 

اقشــات مــن املشــاركات بتلخــيص األفكــار الــيت طُرحــت خــالل إحــدى املن
ـــ الرئيســـية، وإعـــداد تعـــديالت بشـــأن هـــذا املوضـــوع، لعرضـــها علـــى ة اللجن

 .ائمة املختصةالد
عقـــب  ،مقـــدّ تســـتند مثـــل هـــذه التعـــديالت إىل مـــوجز األفكـــار الـــذي يُ  ـ 2

 ،كلفـونخاص امل. وينبغـي أن يعمـل األشـاالجتمـاعاملناقشة الرئيسية ويقـره 
ب كتــــة املرئيســــو  ،دورة املنتــــدىإبعــــداد التعــــديالت ابلتشــــاور مــــع رئيســــة 

 ونواهبا.

 اتاألغلبي ــالنصاب القانوين  ــ التصويت .8
 

 23القاعدة 
فـإن ـــ ابلتزكيـة قراره بشأن أي مسألة  ،منتدى النساء الربملانياتُيصدر  ـ 1

 فبأغلبية األصوات املشاركة.ــ  مل يكن
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جيـــوز لكـــل وفـــد أن يكـــون لـــه صـــواتن كحـــد أقصـــى. وال جيـــوز لكـــل  ـ 2
ت لربملانيانساء اأن تديل أبكثر من صوت واحد. وال جيوز لغري ال ،ُمشارِكة

دورة  رئيســـة يف القاعــة اإلدالء أبصـــواهتن. وال تشــارك اً اضــرات شخصـــياحل
 يف عملية التصويت.املنتدى 

يف قاعـــة اجللســـة وقـــت  اً مـــا مل يكـــن حاضـــر  ،ال جيـــوز إجـــراء التصـــويت ـ 3
�ــم أب وننــأعضــاء االحتــاد الــذين يعل علــى األقــل نصــفُ  ،عمليــة التصــويت

 .منتدى النساء الربملانياتممثلون يف 
لكـل دور انعقـاد علـى أسـاس العـدد الفعلـي  ،يتحدد النصـاب القـانوين ـ 4

علــن . ويانيــاتالربمل نتــدى النســاءملاملشــاركة فعليــاً يف اجللســة األوىل  للوفــود
 ة.اجللس هذا النصاب خالل هذه ميثلها /أو من ميثله ،األمني العام
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 24القاعدة 
برفـع األيـدي، وذلـك  منتدى النساء الربملانياتما تصدر قرارات عادة ً  ـ 1

مــــن هــــذه  ،25ألحكــــام القاعــــدة  اً ابســـتثناء االنتخــــاابت الــــيت ُجتــــرى وفقــــ
ـــة التصـــويت ـــه قـــد ُجتـــرى عملي رأتت إذا ا ءبنـــداء األمســـا ،الالئحـــة. غـــري أن

ت. ويف  ملانيـاأو بنـاًء علـى طلـب إحـدى النسـاء الرب  ،الرئيسة ضرورة لـذلك
ــ .اواجــب اتباعهــطريقــة التصــويت النتــدى كــل حالــة حتــدد رئيســة امل د وعن

 وافقنياملاحتساب عدد األصوات املشاركة يف التصويت، حتتسب أصوات 
قــــرتاح تســــاوي األصــــوات يعتــــرب اال . ويف حــــالفقــــط وأصــــوات املعارضــــني

 موضوع التصويت مرفوضاً.
مـن هـذه  21القاعـدة ( ،مع مراعاة األحكام اخلاصـة املتعلقـة ابلتعـديالت ـ 2

 يصــّوت، ئحــة)مــن هــذه الال 19القاعــدة ( ،اإلجرائيــةوابالقرتاحــات  ،)الالئحــة
بعــد  ها. و ترتيــب تقــدمي حســب ،علــى املقرتحــات منتــدى النســاء الربملانيــات

ا كــان مــا إذ أن يقــرر ،نتــدى النســاء الربملانيــاتملكــل عمليــة تصــويت جيــوز 
 .أم ال جري عملية تصويت على االقرتاح التايلسيُ 

 25القاعدة 
إجــراء اقــرتاع ــــ  عنــد الضــرورةـــ  أن يقــرر الربملانيــات النســاءملنتــدى جيـوز  ـ 1

كتـب امل وانتخاب رئيسة هذا ،للمكتبسري النتخاب ممثالت إقليميات 
 .ونواهبا
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 ،الربملانيـات منتـدى النسـاءنهما يعيّ  ،تقوم اثنتان من فارزات األصوات ـ 2
ويت صتيجة التنابلتأكد من  ،كتبأو امل جتماعرئيسة االبناء على اقرتاح 
 ابالقرتاع السري.

 26القاعدة 
إال بقصد احلصول  ،عملية التصويت بعد بدئها مقاطعةال جيوز ألحد  ـ 1

 .اليت جيري هبا التصويتطريقة البشأن  على استيضاح
هن اب تصويتللمشاركات الراغبات يف شرح أسبذن أتأن  ةجيوز للرئيس ـ 2

 .أن يفعلن ذلك عقب إجراء عملية التصويت، إبجياز
 تحـااقرت واالبشـأن التعـديالت  ،ال يُقبل أي شرح ألسـباب التصـويتــ  3

 اإلجرائية.
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 مرير والتوصيات اليت ترفع إىل اجمللس احلاكاالتق .9
 

 27القاعدة 
عـن أعمـال  ،تقرير شامليُرفع إىل اجمللس احلاكم يف كل دور انعقاد له  ـ 1

 .تبهمكوأعمال  منتدى النساء الربملانيات
يُقـــدم هـــذا التقريـــر مـــن قبـــل رئـــيس دورة املنتـــدى، أو يف حـــال غياهبـــا،  ـ 2

 .تقدمه رئيسة املكتب أو نواهبا
 28القاعدة 

ىل توصـــيات إو الربملانيـــات أيضـــاً أن يقـــدم مقرتحـــات نســـاء الجيـــوز ملنتـــدى 
لعمـل وسـري ايل  الدو اجمللس احلاكم، تتعلق ابلسياسة العامة لالحتاد الربملاين

 .فيه وبر�جمه
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 نتدى النساء الربملانياتممكتب  .10
 

 29القاعدة 
ــــدى النســــاء الربملانيــــاتيعــــاون  ـ 1 ــــدىامل ، ويقــــرّ مكتــــب ،منت الالئحــــة  نت

 .كتبابملاخلاصة 
 فيما يلي: منتدى النساء الربملانياتمكتب يتمثل دور  ـ 2

 اً وفقــعملــه  وتيســري ،منتــدى النســاء الربملانيــات التحضــري لــدور انعقــاد (أ)
 الالئحة؛ وهذهلنظام األساسي ل

  يات؛لربملانوالتنسيق بني مبادرات النساء ا ،ضمان استمرار العمل (ب)
ال ســيما مــن خــالل  ،منتــدى النســاء الربملانيــاتضــمان التنســيق بــني  (ج)

 الدويل. غريه من األجهزة األخرى يف االحتاد الربملاينمع  ،مكتبه
 

 30القاعدة 
 أثناء انعقاد دوريت اجلمعية. ،سنو�ً كتب املتمع جي ـ 1
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جلســة أوىل قبــل كتــب املعقــد ي ،انعقــاد اجلمعيــة الســنوية األوىل خــالل ـ 2
ـــــاح  اليـــــة �م التنيـــــة خـــــالل األوجلســـــة اث ،منتـــــدى النســـــاء الربملانيـــــاتافتت
ــــاح ــــزم األمــــرــــــ  ؛ وجيــــوز تنظــــيم جلســــة إضــــافيةلالفتت ـــــ  إذا ل نعقــــاد ثنــــاء اأـ

 اجتماعات اجلمعية.
 31القاعدة 

 من الشخصيات التالية:كتب املتكون ي ـ 1
حبكـم يشـغلن عضـويتهن السيدات األعضاء يف اللجنة التنفيذية، وهن  (أ)

 منصبهن، طوال فرتة عضويتهن يف اللجنة التنفيذية؛
، وهــــن تتــــدى النســــاء الربملانيــــامن لــــدورات ،الرئيســــات الســــابقات (ب)

هن خ تــوقفمــن اتريــ اً ر حبكــم منصــبهن، ملــدة عــامني اعتبــايشــغلن عضــويتهن 
 ؛دورات املنتدىعن رائسة 

الـــيت  ،يوسياســـيةاجل مـــن اجملموعـــات أربـــع ممـــثالت عـــن كـــل جمموعـــة (ج) 
لنسـاء نتـدى امتلتقي خالل اجتماعـات االحتـاد الربملـاين الـدويل، وينتخـب 

 نوات، والسـأربـع  الوالية مـدهت ،بصفتهن الشخصيةــ  التثِ مَ ُـ امل الربملانيات
 ،نتنيسـمضي  قبل ،اخاب السيدة العضو اليت تنتهي واليتهنتجيوز إعادة ا

 وتستبدل مبمثلة تنتمي إىل برملان آخر عضو يف االحتاد؛
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أو فقــدت مقعــدها يف برملا�ــا  ،أو اســتقالت ،إذا توفيــت ممثلــة إقليميــة (د)
 جملموعــــةامــــن  عنهــــابديلــــة  ،منتــــدى النســــاء الربملانيــــات ، ينتخــــبالــــوطين

بقيـة مـن املت خـالل الفـرتة ،لتمارس مهام هذا املنصب نفسها ،اجليوسياسية
 مدة العضوية؛

أن يتمـــــتعن ابلعضـــــوية بصـــــفة كتـــــب املال جيـــــوز للســـــيدات أعضـــــاء  (هـ) 
ميات. ت إقليوابعتبارهن ممثال ،مزدوجة، ابعتبارهن أعضاء حبكم منصبهن

ـــــاك ســـــيدةٌ  ـــــت هن قـــــد فإ�ـــــا تف ،تشـــــغل هـــــذين املنصـــــبني عضـــــوٌ  فـــــإذا كان
دة ملنصــب ســياحملهــا يف هــذا  وحتــلّ كتــب املثلــة إقليميــة يف كمم  ،عضــويتها

 .31من القاعدة  ،(د) 1ألحكام الفقرة  اً وفق ،أخرى

علــى اقــرتاح مــن النســاء  بنــاءً  ،الت اإلقليميــاتثِ مَ ُـ املــ ينتخــب املنتــدى ـ 2
 عـنيَّ يت اللوايتو  ،فسهانينتمني إىل اجملموعة اجليوسياسية  اللوايت ،الربملانيات
ى وجتـر . بقدر ما يكون هنـاك مـن مقاعـد شـاغرة ،قدمي ترشيحاتعليهن ت

كتــب امللتجديــد نصــف عــدد أعضــاء  ،انتخــاابت املكتــب مــرة كــل ســنتني
تم يــــ، تــــايلابلو انتهــــت فــــرتة عضــــويتهن الــــيت تبلــــغ أربــــع ســــنوات،  ،اللــــوايت

 .كل جمموعة سياسية كل سنتنيكأعضاء جدد من  انتخاب سيدتني  
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 ،رملـا�هتّن الوطنيـةدعم ببـ ،كتـباملات لعضوية حتظى السيدات املنتخب ـ 3
مان مكنـة لضـبذل كل اجلهـود املوتُ  ،املكتبن كأعضاء يف ملمارسة مهماهت

 .كتبامليف  فرتة عضويتهن طوال ،مشاركتهن يف اجلمعية العامة لالحتاد
 32القاعدة 

 ّن منيتمكال اللوايتأعضاء املكتب  ،جيوز أن حيّل حمل السيدات - 1
فس نل من قب ،يف دورة ما، ممثالت مفوضات حسب األصول املشاركة

 .قطفخالل تلك الدورة  ،العضو يف االحتاد الربملاين الدويل
ني ة دورتمد نبيتغيّ  اللوايت ،السيدات أعضاء املكتب تفقدقد  - 2

نتدى ن مممقاعدهن بقرار  ،متتاليتني من دون تقدمي أي عذر مقبول
رى ة، جتُ احلال توصيات املكتب. ويف هذه بناء علىالربملانيات، النساء 

 ة.لشاغر اعد مللء املقا للمنتدى ،انتخاابت جديدة يف الدورة التالية
 33القاعدة 

منتدى ، يقوم كل سنتني  ،بعد كل جتديد لنصف املمثالت اإلقليميات ـ 1
 ،بمكتـــيســـة ابنتخـــاب رئ ،بنـــاء علـــى اقـــرتاح املكتـــب ،النســـاء الربملانيـــات

وز تلفـة. وجيـنـاطق خممينتمـني إىل  ،مـن بـني برملانيـات ةوالثانيـاألوىل  ونواهبا
 الثة.صب الثلشغل أحد هذه املنا ،عضو يف اللجنة ،انتخاب أي برملانية
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، املكتــببشــأن اقرتاحــات  اً قــرار  ،منتــدى النســاء الربملانيــاتإذا أصــدر  ـ 2
 ،25ة لقاعـدام األحكـ اً وفقـ سر�ً  اً اقرتاعــ  إذا لزم األمرــ  جيوز له أن جيري

 من هذه الالئحة.
مــــن النظــــام األساســــي لالحتــــاد  ،1الفقــــرة  ،25ألحكــــام املــــادة  اً وفقــــ ـ 3

كتـب املإن رئيسـة فـمـن الئحـة اللجـان الدائمـة،  7واملـادة  ،الربملاين الدويل
 ين الــدويللربملــاحبكــم منصــبها يف اللجنــة التنفيذيــة لالحتــاد ا ،اً عضــو  تصــبح

 .ويف مكاتب اللجان الدائمة
ملـــدة ســـنتني، حـــىت التجديـــد  نّ تشـــغل رئيســـة املكتـــب ونواهبـــا مناصـــبه ـ 4

 .التايل لنصف أعضاء املكتب
يف برملا�ــــــا  ،أو فقــــــدت مقعــــــدها ،أو اســــــتقالت ،إذا توفيـــــت الرئيســــــة ـ 5
 تبقيـة مـنفـرتة املخـالل ال الرئيسـةمارسة مهام مب األول لوطين، تقوم النائبا

 املدة.
أو فقـدت مقعـدها يف  ،أو اسـتقالت ،الرئيسـة بنواإذا توفيت إحدى  ـ 6

منتـــدى  إىلكتـــب املقـــدم مكتـــب، يالـــوطين، أو أصـــبحت رئيســـة للبرملا�ـــا 
ة، ة مــن املــدملتبقيــا الفــرتةملمارســة املهــام خــالل  مرشــحةً  النســاء الربملانيــات

بقيـــة مـــن ة املتخـــالل الفـــرت  الرئيســـة  الربملانيـــة املنتخبـــة منصـــب �ئـــبوتتـــوىل
 املدة.
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 34دة القاع
نعقــاد ان أدوار مــومبناســبة كــل دور  ،ألحكــام الئحتــه اً وفقــ ،كتــبامل عــنيِّ يُ 

لرفــع  ،ئهأعضــا مــن بــني ســيدةً  يــة،ويل الدور اجتماعــات االحتــاد الربملــاين الــد
 .ني لهر جلستخالل آخ حول أعماله ،منتدى النساء الربملانياتتقرير إىل 

 

 العامة األمانة .11
 

 35القاعدة 
منتـدى يف إدارة عمـل  الرئيسـةُ  ميثلهـا /ن ميثلـهأو م ،العام منيَ األ يعاون ـ 1

 التابع له.كتب املوعمل  ،النساء الربملانيات
لتقدمي عـرض  ميثلها /أو من ميثله ،األمني العام ،ةجيوز أن تدعو الرئيس ـ 2

 حول أي مسألة حمل حبث. ،شفوي
 36القاعدة 

 ،والتقــارير الواثئــقمجيــع  ،حتــاد الربملــاين الــدويلعامــة لالمانــة الاألتتلقــى  ـ 1
ق هـي الواثئـو ؛ ّيةالفرنسـو  ليزيـةاإلجن تـنيللغوتوزعها اب ،ومشروعات القرارات

لرتمجـــة ا ،امـــةالع األمانـــة تضـــمنالوحيـــدة الـــيت تـــوزع يف قاعـــة اجللســـة. كمـــا 
 .اإلسبانيةلعربية و االلغتني إضافة إىل  ،للمناقشات هباتني اللغتني ،ريةالفو 
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يعمـم علـى الـذي ملوجز املؤقت للجلسـات، احملضر االعامة  تعّد األمانة ـ 2
ىل إيقــدم و  ،بعــد اختتــام كــل دور انعقــاد ،اً يف غضــون ســتني يومــ األعضــاء

 .قاد التايلاالنع افتتاح دور عندللموافقة عليه  ،الربملانيات منتدى النساء
 

 إقرار الالئحة وتعديلها .12
 

 37القاعدة 
عـــد بتعـــرض  والـــيت ،الالئحـــة اخلاصـــة بـــه ،منتـــدى النســـاء الربملانيـــاتيضـــع 

 .)22املادة  (النظام األساسي، ،لى اجمللس احلاكم للموافقة عليهاذلك ع
 38القاعدة 

 قاعـدة(ال ،ركةاملشا تالئحته أبغلبية األصوا ،منتدى النساء الربملانيات قرّ يُ 

 .)من هذه الالئحة 23
 39القاعدة 

 علىاح تعديل اقرت  ،جيوز ألي عضو من أعضاء االحتاد الربملاين الدويل ـ 1
 .منتدى النساء الربملانياتالئحة 
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 ،الحتادل مانة العامةألاإىل جيب صياغة هذه املقرتحات خطياً وإرساهلا  ـ 2
ـــة أشـــهر علـــى األقـــل، ـــدورة املقبلـــة  قبـــل ثالث ســـاء تـــدى الننملمـــن انعقـــاد ال

ت املقرتحــا غ هـذهإببــال العامـة وتقـوم األمانــةاكم. واجمللـس احلــ ،الربملانيـات
 ،اً لغهم أيضـمـا تـب. كاء واألعضاء املنتسبني يف االحتـادفورا إىل مجيع األعض

لدورة انعقاد أبي مقرتحات للتعديالت الفرعية، قبل شهر على األقل من ا
 واجمللس احلاكم. ،نتدى النساء الربملانياتملالقادمة 

يتخذ منتدى النساء الربملانيات قراراً بشأن التعديالت املقرتحة أبغلبيـة  ـ 3
 .من هذه الالئحة) 23(القاعدة  ،ات املشاركةاألصو 

بشــــأن  ،منتــــدى النســــاء الربملانيــــاتالــــيت يقــــدمها  ،عـــرض التعــــديالتتُ  ـ 4
 الئحته على اجمللس احلاكم للموافقة عليها.

الربملانيــــات واجمللــــس النســــاء يــــدرج تلقائيــــاً يف جــــدول أعمــــال منتــــدى  ـ 5
 .احلاكم، النظر يف أي اقرتاح بتعديل الالئحة

عـــــــن طريـــــــق  ،منتـــــــدى النســــــاء الربملانيـــــــاتعــــــد الوقـــــــوف علـــــــى رأي ب ـ 6
ذه شـــأن هـــبقـــراره  ،ابألغلبيـــة البســـيطة ُيصـــدر اجمللـــس احلـــاكم ،التصـــويت

 أبغلبية ثلثي األصوات. ،االقرتاحات
**** 
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 الربملانيات النساء منتدىب مكت الئحة
 

، 2003لت يف نيسان/أبريل ، وُعدّ 1999قّرت يف نيسان/أبريل أُ 
 2014، وآذار/ مارس 2008أبريل ونيسان/

  2016آذار/ مارس ونـُقِّحت بصورة كاملة يف 
 

 وتكوينهكتب املدور 
 

 1القاعدة 
الالئحة اخلاصة  املنتدى ، ويقرّ مكتبٌ  منتدى النساء الربملانياتيعاون  ـ 1

 به.
منتــــدى النســــاء مــــن الئحــــة  ،2الفقــــرة  ،29ألحكــــام القاعــــدة  اً وفقــــ ـ 2

 النساء الربملانيات ما يلي:كتب مبط ، يُناالربملانيات
 ،وتيسري عملـه العـادي ،منتدى النساء الربملانيات لدور انعقاداإلعداد  (أ)
 .املنتدىوالئحة  ،للنظام األساسي لالحتاد اً وفق

الـــيت تقـــدمها  وتنســـيق املبـــادرات ،نتـــدىأعمـــال املضـــمان اســـتمرارية  (ب)
 النساء الربملانيات.
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ـــ ضــمان التنســيق (ج)  ـــ ال ســيما مــن خــالل مكتبــه  ـ ى النســاء منتــدبــني ـ
 .الدويل واألجهزة األخرى لالحتاد الربملاين ،الربملانيات
 2القاعدة 

 لنســاءمنتــدى امــن الئحــة  ،31ألحكــام القاعــدة  اً وفقــ ،كتــباملشــكل يت
 الربملانيات.

 

 أدوار االنعقاد
 

 3القاعدة 
 عية.الدورتني السنويتني للجم انعقاد خالل ،كتباملنعقد ي ـ 1
تُعقـــد اجللســـة األوىل قبـــل افتتـــاح منتـــدى النســـاء الربملانيـــات، واجللســـة  ـ 2

لسـة أخــرى نظــيم جتوإذا لـزم األمــر، ميكـن  ،الثانيـة خــالل األ�م الـيت تليهــا
 .أثناء انعقاد اجلمعية

 ،هبــا جــدول أعمــال مؤقــت مرفقــاً ، املكتــباجتمــاع إىل ل الــدعوة رَســتُ  ـ 3
 لدورة.ر على األقل من اتريخ افتتاح اقبل شه ،كتباملإىل أعضاء 
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 الرائسة
 

 4القاعدة 
كـل يـات،  املمـثالت اإلقليملنصـف  جتديـدٍ  يف أعقـاب كـلّ يقـرتح املكتـب،  ـ 1

 لشـــغل ،ائهثالثـــة مـــن أعضـــترشـــيح  ،منتـــدى النســـاء الربملانيـــاتعلـــى  ،عـــامني
 .ثاينال نائبال، و ولاأل نائبال، و رئيسة املكتبمناصب كّل من 

ألحكــام القواعــد  اً وفقــ ،يف شــأن هــذه الرتشــيحات ،قــرارهكتــب املدر صــيُ  ـ 2
 من هذه الالئحة. ،11إىل  9من 

التجديــد التــايل لنصــف حــىت ملــدة عــامني  ونواهبــا ،كتــباملنتخــب رئيســة تُ  ـ 3
 .)33 القاعدة ،منتدى النساء الربملانياتالئحة ( ،املكتب أعضاء

يف برملا�ــــــا ها ا مقعــــــدَ ا�أو فقـــــد ،أو اســــــتقالتها ،وفــــــاة الرئيســـــةيف حـــــال  ـ 4
دة الل املــــخــــ ،منصــــبهامبباشــــرة مهــــام  ،للرئيســــة األول الــــوطين، تقــــوم النائــــب

 فرتة.الاملتبقية من 
ا�ا مقعـدها يف أو فقـد ،الرئيسـة، أو اسـتقالتها نـوابدى وفاة إح يف حال ـ 5

أخـرى  ة، مرشـحيـاتمنتـدى النسـاء الربملانعلـى كتب املقرتح برملا�ا الوطين، ي
 .ةاملدة املتبقية من الفرت خالل  ،الرئيسة ملباشرة مهام �ئب
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 5القاعدة 
التأكــد ، و ورفعهــا اجللســات، وتعليــق كتــباملإبدارة أعمــال  ،تقــوم الرئيســة ـ 1

ات ملوضــوعاوعــرض  ،االلتــزام بتطبيــق الالئحــة، وإعطــاء الكلمــة لألعضــاءمــن 
ا ون قراراهتـ. وتكـالدورات تامواخت ،صويت، وإعالن نتائج االقرتاعاملطروحة للت

 ناقشة.م�ائية وجيب أن تُقبل من دون  ،فيما يتعلق هبذه املوضوعات
الـــــيت مل تـــــنّص عليهـــــا هـــــذه  ،ابلفصـــــل يف مجيـــــع احلـــــاالت ،تقـــــوم الرئيســـــة ـ 2

 ى النســــاءمنتـــديف الئحـــة  علـــى أســـاس األحكـــام العامــــة، الـــواردة،الالئحـــة، 
 .الربملانيات

 

 جدول األعمال
 6 القاعدة

، املكتـبجدول أعمـال مؤقـت لكـل دورة مـن دورات  ،يضع األمني العام ـ 1
بقة، ورة السـايف ضـوء أعمـال وقـرارات الـد ،كتـباملوذلك ابلتشاور مع رئيسة 

 ،ى األقـلقبـل شـهر علـ ،كتـباملإىل أعضـاء  ،ويُرسل جـدول األعمـال املؤقـت
 أعمال الدورة. انعقادمن 

 .لكل دورة عند افتتاح أعماله ،هائيالنجدول األعمال كتب امل قرّ يُ  ـ 2
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 7القاعدة 
أن يطلــــب إدراج بنــــود إضــــافية يف  ،كتــــبامللكــــل عضــــو مــــن أعضــــاء  ـ 1

 جدول األعمال املؤقت.
إىل  ،9ألحكـــام القاعـــدة  اً وفقـــ ،قـــراره يف هـــذا الشـــأنكتـــب املصـــدر يُ  ـ 2

 .املكتبمن هذه الالئحة، بعد التشاور مع رئيسة  ،11
 

 التصويتــ  النصابــ  املداوالت
 

 8القاعدة 
 يف جلسات مغلقة. ،كتباملمداوالت أعضاء  رىجتُ 

 9القاعدة 
ن عـــدد النظـــر عـــ بغـــضّ  ،واختـــاذ قـــرارات ،إجـــراء مـــداوالتمكتـــب للجيـــوز 

ضــــور حبالتصـــويت إال إجــــراء لكــــن، ال جيـــوز احلاضـــرين. كتــــب املأعضـــاء 
ــــباملأعضــــاء  عــــدد نصــــف ــــى األقــــل كت ــــيهم  أو ،عل ــــني ممثل ســــب حاملعّين
 .)منتدى النساء الربملانياتمن الئحة  32(القاعدة  ،األصول

 10القاعدة 
 صوت واحد. املكتبلكل عضو من أعضاء  ـ 1
 إال إذا تساوت األصوات. ،ال تشارك الرئيسة يف التصويت ـ 2
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 11القاعدة 
عــادًة برفــع األيــدي، ومــع ذلــك جيــوز أن  ،املكتــبيكــون التصــويت يف  ـ 1
 علــى و بنـاءً أ، ذلـك ضـرور�ً ، إذا رأت الرئيســة بشـكل سـري رى االقـرتاعُجيـ

 .املكتبطلب أحد أعضاء 
 يف االقرتاع. ،مجيع قراراته أبغلبية األصوات املشاركة ،كتباملتخذ ي ـ 2
تسب أصوات عند احتساب عدد األصوات املشاركة يف التصويت، حتُ  ـ 3

 .فقط املوافقني وأصوات املعارضني
 

 اتانيمنتدى النساء الربملت املقدمة إىل التقرير والتوصيا
 

 12القاعدة 
قـدم إليـه وي، انياتمنتدى النساء الربملإىل  ،عن أعماله تقريراً  املكتبقدم ي

 .تصاصهآراء أو توصيات بشأن مجيع املسائل اليت تدخل يف نطاق اخ
 13القاعدة 

تــدى يعــّني املكتــب، يف كــل مجعيــة، أحــد أعضــائه لتقــدمي تقريــر إىل من ـ 1
 ىل املكتــب. ويتــو النســاء الربملانيــات عــن العمــل املنجــز منــذ الــدورة الســابقة

 .هذا التعيني يف بداية جلسته الثانية
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ال جيــــــوز إال ألعضــــــاء املكتــــــب اللــــــوايت شــــــاركن يف اجللســــــتني اللتــــــني  ـ 2
ال جيــوز و . انيــاتالربملالنســاء يغطيهمــا التقريــر أن تعمــال كمقــررتني ملنتــدى 

 كمقررة أكثر من مرة.فسها  ن تعيني السيدة العضو
ســيدة ب اهــعاض عنمــن تقــدمي التقريــر، يســت ةاملعينــ ةتمكن املقــرر تــإذا مل  ـ 3

ن ألمكتـب يف اجللسـات الـيت يغطيهـا التقريـر. وجيـوز ل تعضو آخر شـارك
 .رةاملقرِّ  ابلتزامن مع تعيني ةالبديل ه هذيعّني 

 

 العامة األمانة
 

 14القاعدة 
عام فإن مل يكن، فمن ال األمنيُ  ،املكتبال يف إدارة أعم يعاون الرئيسةَ  ـ 1

 .ميثلها /ميثله
، لـــإلدالء ميثلهـــا /جيـــوز أن تـــدعو الرئيســـة األمـــني العـــام، أو مـــن ميثلـــه ـ 2

 ببيا�ت شفهية بشأن أي مسألة تكون حمل حبث.
 15القاعدة 

ملــداوالت  كّلهــا  الواثئــق الالزمــة ،أو تعــدّ  ،حتــادعامــة لالمانــة الألاتتلقــى  ـ 1
يــــع ز وال جيــــوز تو  .الفرنســــّيةو  ليزيــــةاإلجنم بتوزيعهــــا ابللغتــــني وتقــــو  ،املكتــــب

 خالف هذه الواثئق داخل قاعة اجللسات.



158 
 

مجــــة الفوريــــة يف هــــاتني الرت  ،خــــالل املناقشــــاتالعامــــة األمانــــة  تضــــمن ـ 2
 العربية واإلسبانية. اللغتنيإىل  إضافة ،اللغتني

 

 وتعديلها إقرار الالئحة
 

 16القاعدة 
نتــــدى الــــيت تقــــدم بعــــد ذلــــك إىل مخلاصــــة بــــه، الالئحــــة ااملكتــــب ضــــع ي

 .)22ادة امل، النظام األساسي( ،الربملانيات للموافقة عليها
 17القاعدة 

 أثنـــــاء الئحتـــــه أبغلبيـــــة أصـــــوات املشـــــاركات احلاضـــــراتكتـــــب امل قـــــرّ ي ـ 1
 .9التصويت وفقاً ألحكام القاعدة 

ا إىل وإرســـاهل خطيـــاً،كتـــب املالئحـــة جيـــب صـــياغة مقرتحـــات تعـــديل  ـ 2
قــــاد عــــد انعقبــــل ثالثــــة أشــــهر علــــى األقــــل مــــن مو  حتــــادعامــــة لالمانــــة الألا

حـــات ه املقرت إببــالغ هــذالعامــة وتقــوم األمانـــة ، االجتمــاع التــايل للمكتــب
ت بشــــــأن وتعامــــــل ابملثــــــل أي اقرتاحــــــا، فــــــوراً إىل مجيــــــع أعضــــــاء املكتــــــب

 .التعديالت الفرعية
**** 
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 وأساليب عمله الشباب منتدى الربملانيني الئحة
 1الدويل الربملاين اديف االحت

 2017ن /أبريل وعّدلت يف نيسا 2014 آذار/مارس يف أُِقّرت
 2019وتشرين األول/أكتوبر 

 

 التفويض .1
 1 القاعدة

الربملاين  يف االحتاد ةالدائم األجهزة أحد ُميثِّل منتدى الربملانيني الشباب،
 الربملا�ت، يف ابللشب والنوعية، الكمية املشاركة بتعزيز وخيتصّ  الدويل،

 الدويل. الربملاين ويف االحتاد
 األهداف .2

 2 القاعدة
 فيما يلي: منتدى الربملانيني الشباب تتمثل أهداف - 1

 ملانينيالرب  حضور عرب ز�دة، والشمولية ،التنوع توسيع أطرأ) 
 ،ملاين الدويلالرب  لالحتاد العامة اجلمعية انعقاد دورات يف، الشباب

 واجتماعاته؛

                                                           
جيــب منــدوب، املقــّرر، املعــّد،  :ثمــا ذكــرت الكلمــات التاليــةيف هــذه الالئحــة، حي 1

 أن يفهم أ�ا تشري اىل كل من الرجل واملرأة.
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من  ،الدويل اينالربمل االحتاد يف ،للشباب املضافة القيمة يزتعز ب) 
الدويل  ملاينالرب  الشباب يف جدول أعمال االحتاد منظور خالل إدماج

 ؛الشباب ومنظمات االحتاد بني جسور وبناء ،وعمله
مشاركة  عزيزعرب ت أقوى ،والدميقراطيات أفضل ،ربملا�تال جعل) ج

 السياسية مليةالع يف املشاركني مع صلوالتوا ،الربملا�ت يف الشباب
 ؛ منهم
 يف الواردة ،والتوصيات ،للقرارات أفضل وتنفيذ، متابعة أتمني )د
 يف الشباب نينيالربملا حول "مشاركة ،الدويل الربملاين االحتاد قرار

 .ابنكوك يف،  122العامة اجلمعية يف أُقرّ  الذي ،الدميقراطية" العملية

 الربملاين اداالحت أهداف حتقيق يف عمله خالل نم ،املنتدى يساهم - 2
 .الدويل

 

 العمل . أساليب3

 3 القاعدة

 للجمعية عقادان كّل دورة خالل ،منتدى الربملانيني الشباب جيتمع - 1
 . )24ادةامل النظام األساسي،( ،الدويل الربملاين لالحتاد العامة
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 جلمعيةا لأعما جدول على املدرجة املواضيع ،املنتدى يناقش - 2
 ،اجملموعاتو  ،اللجان توصياته إىل ويقدم الشباب، منظور من، العامة

 .احلاكم واجمللس
، لشبابتعلقة ابامل القضا� كذلك ،يناقش منتدى الربملانيني الشباب - 3

 .احلاكم اجمللس إىل، عنها تقريراً  ويرفع

 التكوين .4

  4 القاعدة

منتدى ماعات يف اجت ،لدويلا الربملاين االحتاد أعضاء متثيل يتم - 1
 .ماً عا 45 عن أعمارهم مبوفدين ال تزيد الربملانيني الشباب،

 ،لشبابابة ابلقضا� املتعلق املهتمني ،اآلخرين لألعضاء جيوز - 2
 .مراقب بصفة ،الشباب منتدى الربملانيني اجتماعات حضور

 

 منتدى الربملانيني الشباب إدارة جملس .5

 5 القاعدة

 نتدىإدارة م ابسم "جملس يعرف ،منتخب ملنتدى جملسا ميثل - 1
 .أبعماله ويقوم ،الربملانيني الشباب"
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ملانيني ضور منتدى الرب إىل حالدعوات ، اإلدارة جملس هيوجِّ  - 2
ذات الصلة اليت  ذي ينفذ القراراتال العام األمني مع ابلتشاور، الشباب
 العامة. واجلمعية، احلاكم اجمللس يتخذها

، كّل من عن ،وامرأة، رجل ،اثنني ممثلني من، اإلدارة جملس ونيتك - 3
 . اجليوسياسية اجملموعات

 .كّل عامني مرة اإلدارة جملس يُنتخب - 4
 نويةورة السأعضاء املكتب أو يعاد انتخاهبم يف الد انتخاب يتم - 5

 ملشاركة يفاوات ألصاألوىل ملنتدى الربملانيني الشباب أبغلبية مطلقة من ا
 .قرتاعاال
 ا منانتخاهب/اجمللس يكون عضوًا يف اجمللس. ويتم انتخابهرئيس  - 6 

  .قبل أعضاء اجمللس
 يشغل أن للرئيس نفسه ميكن كّل عامني. ال مرة يُنتخب الرئيس - 7

، جبار�ً إ اجليوسياسيو  ،ندرياجلالتناوب  متتاليتني. ويُعدُّ  لواليتني املنصب
ثر من عند ترشح أك سري اقرتاع للرئيس. وُجيرى كّل انتخاب  عند

 رئيس صبملن، اجليوسياسية ذاهتا واجملموعةشخص، من اجلنس نفسه، 
 .اإلدارة جملس

يكون رئيس جملس منتدى الربملانيني الشباب عضواً حبكم منصبه يف  - 8
لالحتاد الربملاين الدويل، وذلك ومكاتب اللجان الدائمة اللجنة التنفيذية 
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من الئحة اللجان الدائمة  7والقاعدة  1الفقرة  25وفقًا ألحكام املادة 
 من النظام األساسي لالحتاد الربملاين الدويل.

 
 .بهغيا عند الرئيس حمل، اإلدارة جملس أعضاء حيّل أصغر - 9
 

دارة أعمال إويتوىل  ويرفعها، ويعلقها، ،يفتتح الرئيس اجللسات - 10
الكلمة  ئح، ويعطيويكفل مراعاة اللوا الشباب، منتدى الربملانني

 ائجلألعضاء، ويعرض املوضوعات املطروحة للتصويت، ويعلن نت
 التصويت، ويعلن اختتام الدورة.

 
نتدى م إىل اإلدارة جملس أعمال حول تقريراً  الرئيس يقدم - 11

 .الربملانيني الشباب
 

 املقررون .6

 6القاعدة 

عامة عن  تقارير« ادإلعد ُمقرِّرين منتدى الربملانيني الشباب، يُعنيِّ  - 1
 اجلمعية أعمال جدول على املدرجة واضيع النقاشم حول ،»الشباب
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 حول الشباب منظور من توصيات على، التقارير هذه تشتمل. العامة
اجملموعات.  أو/و، اللجان أعمال جدول على املدرجة واضيع النقاشم

 ،التقارير هذه يف املسامهة ،أعضاء منتدى الربملانيني الشبابجلميع  وجيوز
 وتُناقشعن طريق مناقشة وتقدمي اقرتاحاهتم وتعليقاهتم إىل املقررين. 

التقارير يف اجتماعات منتدى الربملانيني الشباب وتستخدم أدوات 
على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وتظل مسؤولية التقارير النهائية 

 .إبعدادها قام من
 تقاريرهم دميواجملموعات، لتق ،اللجان اجتماعات ،املقررون حيضر - 2

 .وتوصياهتم
ملانيني منتدى الرب  أعمال حول اً موضوعي اً سرد املقررون يقدم - 3

 .ليةواألق، األغلبية نظر وجهات ،االعتبار يف آخذين ،الشباب
 

 والتقارير األعمال جدول .7

 7القاعدة 

 جبدول، ويل كافةً الد الربملاين االحتاد أعضاء، ُخيِطر األمني العام - 1
 اجمللس يتخذها اليت لقراراتاويفّعل  ،منتدى الربملانيني الشباب أعمال
 . العامة واجلمعية، احلاكم
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 ،ارةاإلد جملس اجتماعات نتائج، رئيس جملس اإلدارة يعرض - 2
 .العامة يةواجلمع، احلاكم اجمللس على، ومنتدى الربملانيني الشباب

 األمانة العامة .8

 8 القاعدة

 الرتتيبات إطار يف دورات اجلمعية النظامية، عمال املنتدى، خاللتُنجز أ
 القائمة. البشرية العملية، واملوارد

**** 
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  للربملانيني اإلنسان حقوق نةجل الئحة

 1وأساليب عملها
 

، 2007يف أّ�ر/ مايو  ونـُقِّحت، 1989فرباير أقّرت يف شباط/
 .2017يسان / أبريل و ن 2015، ونيسان/ أبريل 2014مارس /وآذار

 

كاوى  الشّ يفر "الّنظ ،عمل جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني سريَ  حيكمُ 
 ين/ ينايرالثا نونالذي دخل حّيز الّتنفيذ منذ األّول من كا ،ومعاجلتها"

 وعن ،اكمالّصادرة عن اجمللس احل ،، وكذلك القرارات الالحقة1977
 اللجنة نفسها.

 

 

 
                                                           

، حيثمـا ذكـرت الكلمـات التاليـة: "أمـني عـام" ه الالئحة وأسـاليب العمـليف هذا  1
 و"املدعي"، يُفهم أ�ا تشري إىل كّل من الرجل واملرأة و"رئيس" و"عضو "
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 تكوين اللجنة .1

 1 القاعدة

لي ييما ا ف(ُيشار إليه ،. تتكّون جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني1
 ايناد الربملاألعضاء يف االحتّ  ،أعضاء من الربملا�ت 10من  ،ابللجنة)

 ،كفاءةال بصفة شخصّية على أساس ،الدويل، ينتخبهم اجمللس احلاكم
د يجيب أن جيملنصب، و على تويل ا ،وقدرهتم ،وااللتزام حبقوق اإلنسان

:  الّدويلملاينلرب ايف االحتاد  ،العضو على األقل إحدى اللغتني الّرمسيتني
نتخاب،  لالملرشحنين اأمن الفرنسّية. ويتحقق األمني العام  وأ ليزيةاإلجن

 اً متام نو ركيل مدّدو واجملموعات اجليوسياسية، وأعضاء االحتاد الربملاين ال
 للمتطلبات آنفة الذّكر.

 سنوات. ويف حالة مخس مّدهتا واحدة لفرتة نة،اللج أعضاء . ينتخب2
 حقوق أو تعليق أو الوفاة، أو الربملانية، األهلية فقدان أو االستقالة،
 واليتها/واليته فرتة تنتهي العضو، إليه ينتمي الذي الربملان،انتساب 

تلقائياً. وقد يفقد األعضاء الذين يغيبون عن دورتني متتاليتني دون سبب 
بقرار من اجمللس احلاكم بناء على توصية من اللجنة. وعند  وجيه مقعدهم

اجملموعة  من آخر، شخص انتخاب فقدان عضوية اللجنة، يتمّ 
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 سنوات مخسلفرتة والية جديدة كاملة مدهتا  نفسها، اجليوسياسية
 جديدة.

ى عل للمقاعد ،توزيعًا عادالً  ،. جيب أن يعكس تكوين اللجنة3
 اجملموعات اجليوسياسية.

ن مضم، تككل متوازنة بني اجلنسني، وأن   للجنةجيب أن تكون ا .4
ل ال يقأب جيومخس نساء. ويف كّل األحوال،  ،مخسة رجال ،حيث املبدأ

 .عدد األعضاء من أي من اجلنسني عن أربعة أعضاء

 أهداف اللجنة .2

 2القاعدة 

عض يف بو  –لألعضاء احلاليني  ،. تدافع اللجنة عن حقوق اإلنسان1
قوقهم كون حما تعند ،لألعضاء الّسابقني للربملا�ت الوطنّية –وف الظّر 

 أنّه قّد ّمت خرقها. مهل أو تراءى ،معّرضة للخطر

 . هتدف اللجنة إىل:2

 أ. منع االنتهاكات احملتملة؛

 و/ أو قائمة؛اللالنتهاكات ب. وضع حّد 
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 هاكات.لالنت ةإصالح فّعال اختاذ إجراءات ج. تشجيع الّدول على

 ل إىلق األو من امللح( ،اللجنة، بناًء على إجراءات تفصيليةتقوم . 3
ليت ا ،ومةاملزع املتعلقة ابالنتهاكاتكاوى الشبدراسة )، امللحق الرابع

 ها عن طريق مصدر مؤّهل.ترد

 يفلها عم وء علىكّل السبل املمكنة لتسليط الض  ،نة. تستخدم اللج4
 ،كاوىشال بُ ياغب أال يعيق ملانيني، وجيعن حقوق اإلنسان للرب  ،الّدفاع
وز�دة  ،نينيملااللجنة يف الّدفاع عن احرتام حقوق اإلنسان للرب  جهودَ 

 ن.انّيو ملاليت يتعّرض هلا الرب  ،واملخاطر ،الوعي حول االنتهاكات

إلقليمية ة وادوليالعها بواليتها، املعايري الطّ ضتطبق اللجنة، لدى ا .5
عن  صادرةال التوصيات ذات الصلة عن والوطنية حلقوق اإلنسان، فضالً 

 مؤسسات األمم املتحدة واإلقليمية والوطنية ذات الصلة.

 بنية ساواامل ،العتبار قضا�ألخذ يف اإىل اجاهدة . تسعى اللجنة 6
 وأهدافها. ،وعملياهتا ،يف أساليب عملها ،اجلنسني

ساعدة يف بناء القدرات املوجوب تقدمي  ،. جيوز للجنة أن تقرتح7
االنتهاكات فيها  تاليت وقع ،ومؤسسات الدولة األخرى ،ملانللرب 
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واملؤّدية إىل تقدمي  ،املخاوف الكامنة وراءها ،من أجل معاجلةاملزعومة، 
 الّشكوى.

ظيم تن ،لّدويلين املامني العام لالّحتاد الرب أن تطلب من األ ،. جيوز للجنة8
تظهر  ،مّيةقليإأو  ،ةملعاجلة خماوف موضوعي ،راء دراساتأو إج ،فعاليات

انيني لربملا على حقوق ،وتتسم بتداعيات أوسع ،يف إمجايل عدد حاالهتا
إىل  ّددةحم اتعمل الربملا�ت. وجيوز للجنة أيضًا تقدمي مقرتح ،و/أو

 أجهزة االّحتاد الربملاين الّدويل األخرى.

 العمل أساليب .3

 أدوار االنعقاد

 3القاعدة 

 ،ائيةستثناروف ظ دُّ ما مل تستجِ  ،يف العام. جتتمع اللجنة ثالث مرات 1
 يناير، أو يفثاين/ون الاد الربملاين يف كاناالحتّ  مقرّ يف  موسعةً فتعقد جلسة 

 يت تسبقال ،م�ات عادية يف األيوليو، وتعقد جلسحزيران/يونيو أو متوز/
 دوريت انعقاد اجلمعّية العاّمة وخالهلما.

 . تكون جلسات اللجنة مغلقة.2
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مها يقدّ حات على ضوء مقرت املقبلة جلساهتا  مواعيدد اللجنة . حتدّ 3
 .األمني العام لالحتاد الربملاين الدويل

الرتمجة  دماتخاد، . يقدم االحتاد الربملاين الدويل، خالل دورات االنعق4
لفات مقدمي ب تالشفوية من وإىل االجنليزية، الفرنسية واإلسبانية. جي

 يف حال ملقط. و فنسية ابللغتني اإلجنليزية والفر وغريها من الواثئق القضا� 
، جيوز األم تهمتكن اللغة اإلجنليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية هي لغ
عضاء ن األيكو لألعضاء إحضار مرتمجني للرتمجة من وإىل لغة إضافية. و 

ربملاين اد الحتمسؤولني عن تغطية تكاليف هذه الرتمجة وإبالغ أمانة اال
يكفل ية. و عملبوقت كاٍف حىت ميكن اختاذ الرتتيبات ال الدويل مسبقاً 

راءات ية إجسر  األعضاء أن يكون املرتمجون رفيعي املستوى وأن حيرتموا
 اللجنة.

 الرئيس و�ئب الرئيس

 4القاعدة 

شح لرت ما اهل وجيوز لرئيس ملدة عام،رئيسها و�ئب ا ،. تنتخب اللجنة1
 ،لرئيسان أن يكو  ،ا لضمانلوالية جديدة، وتبذل اللجنة ما يف وسعه

 .وامرأة الً رج ،و�ئب الرئيس
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 أو ،سلرئيإذا استقال اه عنه. و غياب الرئيس، ينوب �ئبيف حال  .2
 وقوق أح ليقأو تويف، أو يف حال تع ،يف برملان بالده انتهت واليته

 . أمامبهامها /ههاممب�ئب الرئيس يقوم ب الربملان الذي ينتمي إليه، انتسا
 ةتنتخب اللجن ،أعالهألي من احلاالت املذكورة ض �ئب الرئيس إذا تعرّ 

 .عام واحد دةمل ،و�ئباً للرئيس ،رئيساً جديداً 
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 جدول األعمال
 

  5القاعدة 
املؤّقت  عمالاأل لالحتاد الربملاين الّدويل جدول ،. يضع األمني العام1

 ابلّتشاور مع رئيس اللجنة.للجنة، 
ا قوم هبليت ياإجراءات املتابعة  بشأن نداً ب ،. يشتمل جدول األعمال2

 اذها بشأن اختمتّ  اليت حول القرارات ،والربملا�ت األعضاء ،أعضاء اللجنة
 قضا� فردية.

 صابالنِّ 
 6القاعدة 

م، اهتالذين ميارسون مهم ،على األقل ،اءيشّكل نصف عدد األعض
 .راراتإلجراء املداوالت واّختاذ القالالزم  القانوينالنصاب 

 

 الطبيعة الّسرية والعلنية لعمل اللجنة

 7القاعدة 

 ،وكّل الواثئق الواردة إليها سرّية ،ومراسالهتا ،. تكون مداوالت اللجنة1
حرتام قاعدة اب ،تعهد أعضاء اللجنة بصورة شخصّيةاألوقات، وي مجيعيف 
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ضمان إىل بصورة مباشرة  ،األطراف املعنّيةالّسريّة هذه، وتناشد اللجنة 
 .مجيعها أو ترسلها اليت ترد إليها ،واملراسالت ،والواثئق ،ة املداوالتسريّ 

ب سباأل ،تا رأعلنّية إال إذ ،حيث املبدأ من ،. تكون قرارات اللجنة2
اب ألسببقي بعض القرارات سرّية، وتشمل مثل تلك اأن تُ ، وجيهة

 :على ما يليمؤّشرات قويّة 

 القضّية؛ حلتعزز سأ. الّسريّة 

 ؛للخطر دعيد أمن الضحية و/أو املر العلين يهدّ ب. القرا

 أو، و/ةفايمبا فيه الك قة ابلقضّية ليست جلّية. املخاوف املتعلج

 مكاسب سياسّية حبتة.لتحقيق . املّدعي يستخدم اللجنة د

 ىلالقرارات إ ،اداألمني العام لالحتّ ة، يبلغ لقضا� السريابلنسبة إىل ا
 سّري إىل قرار نقلب ،ض اللجنة األمني العاماجلهات املعنّية فقط، وقد تفو 

ضّية.  القيفظر ترى أبّ�ا يف موقف ميكن أن يساعد يف النّ  ،جهات أخرى
لجنة ات الار وتوزيع قر  ،نساخمسؤوًال عن است ،وال يكون األمني العام

 .يةوغريها من التقارير املقدمة من األطراف املعن ،السرية



175 
 

الحتاد ة للعامّ ورات انعقاد اجلمعّية اأثناء د ،. عند اجتماع اللجنة3
م، لس احلاك اجملإىل الربملاين الّدويل، يقّدم رئيسها تقريرًا حول أعماهلا

إذا ّمت  تحظى،سيت يقّدم إليه مشاريع القرارات حول القضا� الفرديّة الو 
 ما إذا ملأويل. لدّ اعتمادها، ابلّدعم من كامل أعضاء االحتاد الربملاين ا

 حال يفأو،  يرقر م �ئب الرئيس التيس اللجنة من احلضور، يقدمّكن رئيت
وز أن جيجنة. للاعّينه مه عضو آخر من أعضاء اللجنة تغيابه/ غياهبا، يقد

أو  ،رينملتضر ا من األشخاص ،أو أكثر شهادةً  ،قرير إىل اجمللسيشتمل الت
ول اضح حظ و في حتاليت ّمت اعتمادها إىل أ ،راتممثليهم. ويشري نص القرا

 ى.ف أخر طراالذي عّرب عنه وفد البلد املعين و/أو أ ،موضوع القرار

 

 تنظيم حبث القضا�

 8القاعدة 

واالجراءات املّتخذة بشأ�ا،  ،اللجنة أولوية مناقشة القضا� . حتدد1
ض عليها ألول مرّة،  عرَ يف القضا� اليت تُ  ،وهلذا الغرض تنظر اللجنة دائماً 

يف القضا� اليت تطرأ عليها تطورات  ،ويّة للّنظركما تعطي املزيد من األول
 ،على احلياة والسالمة اجلسديّة ،خاطر املستمرّةقة ابملهاّمة، والقضا� املتعل
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رتويع اخلطري املستمر، والقضا� اليت مل يطرأ عليها تغيري أو ال ،واحلرّية
 .إال أّ�ا تتطّلب مناقشة اسرتاتيجية و/أو حتول يف الّرتكيز ،ملحوظ

حالهلا إتّم  يملطاملا  ،ساريةً  بشأن القضا� . تظل القرارات الّسابقة2
 بقرارات جديدة للجنة.

 د يف كانونعقَ يت تُ خالل اجللسة املوسعة ال ،. تبحث اللجنة مرة يف العام3
ها روضة أماماملع ا�ضالقكّل ،  يوليوان/يونيو أو متوز/يناير، أو حزير الثاين/

ذلك  ا يف، مباليةشهرًا الت عشر إلثيننشطتها ، أمكن ذلكوتقّرر، ما أ
 ،تلبعثام اوتنظي ،واجلهات األخرى ،ادرواملص ،لوفودإىل استماع الا

 ،ذكره ا سبقم  مينع، وجيب أالومراقبة احملاكمات ميدانياً  ،والز�رات
 نة.والّتخطيط هلا يف اجللسات األخرى للج ،مناقشة األنشطة

، ةة على حدبشأن كّل قضي – ة موسعةيف كّل جلس ــ. تقّرر اللجنة 4
وز وجي ،الأم  يف تلك اجللسةوتبحث ما إذا كانت ستتخذ قرارًا بشأ�ا 

ء ختاذ إجرالزم ايان ما إذا كلقضا� األخرى، للجنة أن تقّرر، ابلنسبة إىل ا
قرار  اد أيعتما. وتؤّجل اللجنة متابعة حمدد، يف حالة عدم اختاذ قرار

من  ت عنهربّ ععلى أساس أّن ما  ،ىل جلسة قادمةإ حول القضا� األخرى
 .فعولة امليف أحدث قراراهتا يف تلك القضا� ما زالت ساري ،خماوف
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 مراقبة ــ تز�راالــ  البعثاتــ  جلسات االستماعــ  م اخلرباءااستخد
 احملاكمات

 9القاعدة 

 ،اتبعثل ترسجيوز للجنة أن تستشري اخلرباء، وتعقد جلسات استماع، و 
فقاً و  ،انياً يدمات ماكوقائع احمل راقبةفّوض مبإىل املواقع، وت ،وتنظم ز�رات

 ).الثالث والرابع نيحقاملل( ،واعد واملعايري املرعيةللق
 

 امتناع أعضاء اللجنة

 10القاعدة 

 يف ونشاركوال ياملداوالت،  ال حيضر أعضاء اللجنة ،من حيث املبدأ
 /دهين بلواطمن م ،يف الربملان ة ختّص عضواً قضي حول أيّ  ،والقرارات

حظاته دمي مالتق إىل ،للجنة أن تدعو العضو املعين جيوزبلدها، إّال أنّه 
 حول القضّية.
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 القرارات

 11 القاعدة

، تقّرر مجاعب اإلقرارات اللجنة ابإلمجاع، ويف غيا تـَُتخذكقاعدة عامة، 
 للجنة أبغلبية األعضاء احلاضرين.ا

 

 اتبني اجللس يم العملتنظ

 12القاعدة 

ة ملخصاً للجناء األعض ،الدويل. يقّدم األمني العام لالحتاد الربملاين 1
 ثناءأقضّية  كلّ ّمت اختاذها خبصوص  اليت  ،إن وجدت ،قراراتللموجزًا 

 تعقب انتهاء اجللسة. ،يوماً  14اجللسة، وذلك خالل 

فيذ نتشجيع تعلى  الدورات،بني ما يف الفرتة  ،يعمل األمني العام .2
وصلت تليت ا ،ىوإجراءات املتابعة األخر  ،القرارات ذات الصلة ابلقضية

يما فوات خط واختاذ ،اهتا السابقةاجتماعيف اجتماعها/ ،إليها اللجنة
تجابة االس دعيحاالت جديدة أو غريها من احلاالت اليت تست ةيتعلق أبي

اد امة لالحتّ عة المان، فتتابع األلقضا� األخرى. أما ابلنسبة إىل االفورية
 تطوراهتا عن كثب. ،الربملاين الدويلّ 
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لك ان ذما كل، كوقبل كل شيء رئيسها. جيوز استشارة أعضاء اللجنة، 3
طورات والت يدةبني اجللسات، خبصوص تقدمي قضا� جد مناسبًا يف الفرتة

 تنظيم فة إىلضال اللجنة، إاملتعلقة ابلقضا� السابقة قيد النظر من قب
 احملاكمات يف املوقع. مراقبةز�رات و وال البعثات

رارات قئية ستثناابصورة  ، أن تتخذبني الدوراتالفرتة  . جيوز للجنة، يف4
ه جل هذأعاجلة. ومن يتطلب عناية  ،أمر طارئبشأن عامة أو سريّة 

 راراً دعي قستي ،ل، إذا تلقى األمني العام معلومات من مصدر مؤهالغاية
حييط أعضاء  ري،رئيس اللجنة، ومبوافقة األخب صلعاجًال من اللجنة، يتّ 

 ص هذاصو خبًا للعمل ويطلب رأيهم ويقرتح مسار  ،اللجنة علمًا بذلك
 ساعة. 24ساعة، ويف حاالت الطوارئ القصوى خالل  48خالل  األمر

 

 التضامن الربملاين

 13القاعدة 

  كلما  سعى،ه ست، وعلييستند عمل اللجنة إىل مبدأ التضامن الربملاين. 1
لربملاين اد االحتايف  ،لعمل مع الربملا�ت األعضاءإىل اكان ذلك مفيداً، 

مامها أوضة عر للقضا� امل ،مرضية تلتسهيل التوّصل إىل تسو� ،الدويل
 لول.ذه احلل هاملّتبع لتعزيز مث ،للعمل الربملاين ،وإيالء األمهّية
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ء عضااأل ا�تالربملكّل جلسة للجنة،  كّل . يدعو األمني العام، عقب  2
حول  ،اتلقرار ابعة ملتا ،اختاذ إجراءاتإىل  ،يف االحتاد الربملاين الدويل

  اختاذه.ء يتمّ جراتقرير حول أي إ ورفع ، الفرديّة حلقوق اإلنسانالقضا�
ستدعي ت ،دةدّ حم اهتمامًا خاّصًا لقضا� أن يويل ،جيوز لألمني العامو 

 إجراءات برملانّية.

اين، ربملضامن اللتعزيز التّ  ،تتخذ خطوات أخرىأن أيضًا . جيوز للجنة 3
 :ا يلي، م، على سبيل املثال ال احلصردوقد تتضّمن مثل هذه اجلهو 

رؤساء  اطبةخم ،لالحتاد الربملاين الدويل ،مني العامأ. الطّلب من األ
م أو ناطقهم يف ،حول القضا� العاّمة العالقة ،اجليوسياسية اجملموعات
 خارجها؛

سة ىل جلإ ،ةد أو اثنني من رؤساء اجملموعات اجليوسياسيب. دعوة واح
على  ليت تؤثّرا ،اترار ملناقشة تنفيذ الق ،خالل انعقاد دورة اجلمعّية العامة

 مناطقهم (أو مناطق أخرى).

ءات إجرا ىعل ةبصورة علني ،أعضاء االّحتاد الربملاين الدويلإطالع ج. 
 ،عتمدةت املقراراخبصوص ال ،اداالحتّ عضو يف كّل   اليت قام هبا ،املتابعة

 بشأن قضا� حقوق اإلنسان؛
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نة بعرض عملها على اجتماعات اللج ،د. تكليف أعضاء اللجنة
، لربملا�تلّمني عامناء الجملموعات اجليوسياسية، ومجعية األالتنفيذية، وا

حقوق ة و حول الدميقراطي ،وقد تعرض على اللجنة الدائمة الثالثة
 دورات انعقاد اجلمعية العامة؛ اإلنسان، وذلك خالل

ريها يف ة وغانيّ ه. تنظيم جلسة إعالمية، من حيث املبدأ، للجهات الربمل
  الدويل.ملاينلرب ااد اجلمعية العاّمة لالحتّ  ،البلد املضيف لدورة انعقاد
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 وتعديلها الالئحة إقرار
 

 )23، املادة األساسيالنظام ( 14القاعدة 

اين اد الربملالحتّ لم األمني العا ،من أعضاء اللجنة و/أو جيوز لواحد أو أكثر
 ناقشه.نة لتللجوطرحه أمام ا ،إجراء تعديل على اللوائح اقرتاح ،الدويل

ية ألغلباب تناقش اللجنة هذه التعديالت املقرتحة وتعتمد، مدعومةو 
إذا  و . �اشأب املطلقة لألعضاء احلاضرين وقت االقرتاع، وجهات نظرها

يتم فئح، حمددة على اللواتؤيد إدخال تعديالت ات النظر كانت وجه
 ى اجمللس احلاكم للموافقة عليها.لعرضها ع

 

 العامة األمانة

 15القاعدة 

 ،يل الـــــدو اد الربملـــــاينوفريـــــق مــــن مـــــوظّفي االّحتــــ ،يكــــون للجنـــــة أمــــني ســـــر
لعـــــام ااألمـــــني وختضـــــع األمانـــــة إلشـــــراف للمســـــاعدة يف عملهـــــا اليـــــومي. 

اد في االّحتـــبصـــورة وثيقـــة مـــع مـــوظّ  ،فريقـــهو أمـــني الســـر  ونويتعـــاشـــر، املبا
 اللجنة. لدويل اآلخرين لضمان فعالية عملالربملاين ا

**** 
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 1رقم  امللحق
  ات النظر يف الشكاوى ومعاجلتهاإجراء

 ،2007 أ�ر/مايو يف ونـُقِّحت 1989فرباير  يف شباط/ أقّرت
 2014وآذار/مارس 

 املؤهلون عوناملدّ  .1

 :هم اإلجراءات مبوجب املؤهلون عوندّ امل - 1 

ن م لخموّ  شخص (أو، )سابق/سابقون( ،برملاين/برملانيون -أ 
)، األسرة رادأف أحد أو/و الشكاوى هذه مثل لتقدمي، قبلهم/قبلها/قبله

  حقوقه اإلنسانية لالنتهاك؛ تعرضتأو اليت /الذي 
 ؛ربملانآخر يف ال عضو -ب 
  ؛سياسي حزب -ج 
، اإلنسان حقوق جمال يف خمتصة، ةرمسيّ  وطنية أو، ليةدو  منظمة -د 
 حلكومية،ا املنظماتو  املتخصصة، ووكاالهتا، املتحدة هيئة األمم(

 واملنظمات ،كوميةحلا غري الدولية واملنظمات ،الدولية الربملانية واملنظمات
 ).اإلنسان حقوق جمال يف، الوطنية املختصة
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 الشكاوى تقدمي .2

 األمني إىل وأ ،اللجنة رئيس إىل الشكاوى هتوجَّ  ،دأاملب حيث من - 2
 .الدويل اينالربمل االحتاد مقريف ، الدويل الربملاين العام لالحتاد

 إىل اليت هتدف ،)الثاين امللحق (ت،املعلوما بنود تقدمي قائمة جيب - 3
 وموجزة ،دقيقة ،مكتملة بصورة تقدميها يف الشكاوى مقدمي ،مساعدة

 .قدر اإلمكان

 القضا� عن األولية التحر�ت .3

شكوى كّل ل ملف بفتح، الدويل الربملاين لالحتاد العام األمني يقوم - 4
 لوماتمع لطلب خموالً  جيب أن يكون بذلك للقيامو  ،تسّلمها يتم

 ملعنيةا الدولة سلطات وكذلك من الشكوى، مقدمي/من مقدم، إضافية
 مثل توفري لىع قادرة تكون اثلثة أطراف من ،مناسباً  ذلك كان إذا أو،

 راسةبد صلة ذات وثيقة أي من يستفيد أن جيبو  .املعلومات تلك
 كصكو وال ،يةالنصوص ذات الصلة ابلقوانني الوطن خاصة وبصفة القضية،
، دولية نظماتم من، وأي واثئق ابلشكوى الصلة ذات، الدولية القانونية

 .خمتصة، إقليمية أو
عند  إضافية معلومات ،الدويل الربملاين ادلالحت العام األمني يطلب - 5

، فقط جديرة ابلقبولتدعو إىل افرتاض أن الشكوى أسباب موجبة  وجود
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 إجراء عن ميتنع أن، العام جيوز لألمني ،األسباب املوجبة تلك غيابويف 
 . حتقيق أويل

 /وافقتهامب/مبوافقته الشكوى ،مقدمي/مقدم هوية عن اإلفصاح يتم - 6
 .اإلفصاح مناسب نأ يُعتقد وعندما، قطف مبوافقتهم

يف  تُرسلو  ،ابمللف املتعلقة ،األخرى واملعلومات ،االدعاءاتص تلخ - 7
 لالحتاد العام لألمني وزجي .عليها للتعليق ،املعين برملان البلدإىل  املقام األول

 رجح أنيُ  تصةخم جهة أي من املعلومات طلب توجيه كذلك،الربملاين الدويل
 .رمسية وماتمعل تقدم

قبل  ،طفق معلومات طلب إىل يرمي التوجه هذا أبن، صراحة يذكر - 8
 ألحوالا من حال أبي ذلك أالَّ يشكلجيب و  القضية حثبببدء اللجنة 

لالحتاد  ،املختصة اجلهات تتخذه قد الذي اإلجراء على، مسبقاً  حكماً 
 .القضية حول ،الدويل الربملاين

 علماً  لشكوىا مقدم، الدويل الربملاين ادلالحت العام األمني حييط - 9
 ال سيما ،ملعينا البلد يف املختصة اجلهات من يتسّلمها اليت، ابملعلومات

 والعكس عنينيامل ،الربملانيني وضع على تؤثر، جديدة تطورات تطرأ عندما
 .ابلعكس
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 الشكوى قبول ومعايري قواعد .4

عضاء أب سولي ،فحسب الوطين الربملان عضاءأب ،الشكاوى تتعلق - 10
 .ةاحمللي أو ،ةاإلقليمي ،الربملا�ت

 أو رضونيتع الذين ،الربملان أعضاء على اإلجراء هذا يسري - 11 
 أكان سواءٌ ، الربملاين عملهم ممارسة خالل تعسفية إىل أعمال ،تعرضوا
لتدابري غري  يجةنت حّله مت قد مأ، عطلة يف مأ، انعقاد يف حال الربملان

، الشكاوى ثحبيف  خمتصة اللجنة تكون وجيب أن .استثنائية مأ ،دستورية
، مباشرة التعسفية األعمال تشري عندما السابقني أبعضاء الربملان املتعلقة

 ان.الربمل يف عضواً ال يزال  الفرد حينما كان جرت أحداث إىل
قبول  يعتمد ،ينالوط الربملان يف املناوبني، ألعضاءإىل ا ابلنسبة - 12

 .هممارست وأسلوب يقومون به الذي العمل طبيعة على ،الشكوى
 قضا� يف الشكوى لقبول ،أخرى ومعايري قواعد حتدد اللجنة - 13
 خرباهتا. إىلوذلك استناداً  ،فردية

 ،ألطراف املعنيةا إىل ،الشكاوى قبول عدم أو ،قبول قرارات غبلَّ تُ  - 14 
 .القرار هذا مثل ألسباب بيانٍ  مع مباشرة
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 الشكاوىظر يف الن .5

يشتمل ، قضيةكّل  عن تقريراً  ،الدويل الربملاين لالحتاد العام األمني يقدم - 15
 :التايل على

 ؛اطبةاملخ تواريخ/الشكوى واتريخ، مصادر/مصدر حول معلومات •
 حول أخرى ،معلومات وأي ،االدعاءات حول، حتليلي ملخص •

 ؛ملف القضية
 )؛الدويلو  الوطين ستوىامل على (،القانونية واخللفية ،املراجع •
  ة؛رمسيّ  بصفة ،املخاطبات/املخاطبة قبول حول مالحظات •
 ملعاجلةا أو/واملتعلق ابلقضية  ،التحقيق األويل حول معلومات •

 ،املختصة اتاجله من الرد وحمتوى اتريخ خاصة وبصفة ،السابقة هلا
مت  ما سبحعلى طلبات احلصول على املعلومات  املعينّ  البلد يف

 .إليهم اتوجيهه
امللف  أساس على ،أمامها املعروضة القضا� منكّل  يف اللجنة تنظر - 16

 لغرض.اهلذا  ،الدويل الربملاين الحتاداألمني العام ل حّضره الذي
األمني  دعوي ،وهلذا الغرض ،القضية وقائع إثبات إىل اللجنة تسعى - 17 

 مقدم وردهاي ليتا املعلومات على التعليق إىل ،املختصة السلطات، العام
 السلطات تقدمها اليت املعلومات على التعليق إىل هيدعو  الشكوى، كما

أي  من، اتمعلوم على حلصولإىل ا السعي ،العام لألمني وجيوز .املختصة
 .ابلقضية صلة ذات معلومات يقدم أن يرجح ،موثوق مصدر
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مع  تصاالتاإجراء  إىل ،ومناسبة ممكنة درجة قصىأب ،اللجنة تسعى - 18
أن تقوم اللجنة  ،متانع/عميان ال أ�ا/أنه من للتحقق أوًال، ؛املعين الربملان عضو

 باشرةاملومات لمعلل مستمر تدفق لضمان، ، اثنياً قضيتها/قضيته ابلنظر يف
 .قضيتها/بقضيته ةعلقاملت

، املختصة لطاتالس مع احلوار لتعزيز ،ممكن هو ماكّل ب اللجنة تقوم - 19
 إىل جل التوصلأمن  ،برملا�م مع، شيءكّل  وقبل أوالً و  ،املعين يف البلد

 .مرضية تسوية
مشروع  أبي علماً  ةاللجن ،الدويل الربملاين لالحتاد العام األمني حييط - 20

وجيوز  .قضيةال يهف بحثتُ  الذي البلد يف، تنفيذه يعتزم أو، ينفذه فين تعاون
 املتعلقة اوفهاخم أخذ مانلض خطوات الختاذ، العام األمني اللجنة تدعو أن
 .ُمتسقاً  الدويل االحتاد الربملاين كي يكون عمل ،احلسبان يف القضية تلكب

هلياكل ا مع ،رمسية شراكة خالل من أمكن حيثما اللجنة، ترتبط - 21
 أذرعها مع يء،شكّل  وقبل أوالً  ،الصلة ذات واإلقليمية الدولية السياسية
 ،ترتبط اللجنة ،وطينال املستوى على .اإلنسان حلقوق آلياهتا أو/و ،الربملانية
 البلد، يف املتحدة األمم بعثات مع ً، ومفيدا ممكناً  ذلك يكون حيثما

صورة ب اللجنة ترتبط كما.الوطنية اإلنسان حقوق ومنظمات مؤسساتو 
يت تنظر اللجنة البلدان ال يف ،الربملانية اإلنسان حقوق جلان مع ،مباشرة

 حقوق بقضا�غًا اليت هتتم اهتمامًا ابل ويف البلدان بقضا� متعلقة هبا،
 .يف اخلارج اإلنسان
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 اخلرباء مشورة .6
 اً.مناسب ذلك اللجنة ترى عندما ،اخلرباء استشارة تتم - 22

 االستماع جلسات .7
املعايري و  للقواعد وفقاً ، استماع جلسات تعقد أن للجنة جيوز - 23

 .)الثالث امللحق( املرعية
 احملاكمات مراقبةــ  الز�راتــ  تالبعثا .8

 أو القيام/و بعثات إيفاد رتقر  أن للجنة جيوز ،حمددة حاالت يف - 24
 مثل تتم أن حيبو  .ميدانياً  اكماتحم وقائع راقبةمب التفويض أو ،اتبز�ر 

 لحق الرابع).املة، (املرعي واملعايري ،للقواعد وفقاً  هذه اإلجراءات
 القضا� إقفال .9

 جلساهتا يفما  قضية يفالنظر  ،اللجنة من حيث املبدأ صلوات - 25
 أن للجنة جيوز نهأ إالّ  ،مرضٍ  حلٍ  التوصل إىل يتم مل طاملا ،املستقبلية

 يف حال: القضية تقفل
 ؛رضيةم تسوية إىل التوصل ميكن أنه ال، نظرها وجهة من رأت -أ 

 طالباتامل من الرغم على، جديدة معلومات بتوفري املدعي يقم مل -ب 
  ذلك؛ على ومقدرته ،املتكررة

 تكون لن لجنةال تقوم هبا ،إضافية إجراءات أي أبن املدعي صرَّح -ج  
 .مفيدة
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 ،ونسابق ن أوحاليو  ،عندما يكون االّدعاء يف قضية ما برملانيون - 26
 على، ألولويةا انتفائها أو الستجابتهم يكون ،عنهم ممثلون مباشرون أو

 حبقها االحتفاظ للجنة جيوزو  .املوضوع هذا يف اآلخرين عنياملدّ  استجابة
 عي/املدّ  هايقدم ،جديدة معلوماتتوفر  ضوء يف ،القضية فتح يف إعادة

 .عوناملدّ 
بصورة  سريّة قضية ،تسويةإىل  فيها التوصل يتم اليت القضا� يف - 27

 ذكر عم القضية إقفال ،علنية بصورة تقرر أن للجنة جيوز ،مرضية
 . األسباب

 إىل القرار ذاهيبلَّغ ، قضية إلقفال اً ر قرا، اللجنة عندما تتبىن - 28
 .مباشرة بصورة، ابلقضية اجلهات املعنية

* * * * 
  
 

 2 رقم امللحق
 منوذج الشكوى
 تقدمي الشكاوى

 

ختـــــتص جلنـــــة حقـــــوق اإلنســـــان للربملـــــانيني ابلنظـــــر يف الشـــــكاوى املتعلقـــــة 
ة الــيت تــؤثر علــى أعضــاء الربملــا�ت ات حقــوق اإلنســان املزعومـــ /ابنتهــاك
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واللجنـــة خمتصـــة أيضـــاً بفحـــص  1الوطنيــة الـــذين ميارســـون مهـــامهم حاليـــاً .
الشــكاوى املتعلقــة ابألعضــاء الســابقني يف الربملــا�ت الوطنيــة عنــدما تــرتبط 
االنتهاكـــات املزعومـــة ارتباطـــاً مباشـــراً ابألحـــداث الـــيت وقعـــت عنـــدما كـــان 

 لربملان.الفرد ال يزال عضواً يف ا
 

 Word قـةعلى شـكل وثيمباشرة  اليتم استكماهل الوثيقة همت تصميم هذ
دم اعدة مقــللتنزيــل. هتــدف قائمــة األســئلة أد�ه إىل مســ ةقابلــ PDFأو 

 ، وذلـكالشكوى على تقدمي شـكوى كاملـة ودقيقـة ومـوجزة قـدر اإلمكـان
لشـكوى التسهيل عمـل جلنـة حقـوق اإلنسـان للربملـانيني. ُيشـجع صـاحب 

ر يف ن النظــمــشــدة علــى تقــدمي مجيــع املعلومــات املطلوبــة لتمكــني اللجنــة ب
قـدمي ي مـن تالقضية. ومع ذلك، يف حالة وجود عوائق خطرية متنع املشـتك
شـرح شـكوى لبعض املعلومات املطلوبة يف هذا الوقـت، تـتم دعـوة مقـدم ال

 أسباب ذلك.
 

ــــوتر إذا أمكــــن.  ــــى جهــــاز الكمبي ــــة إجاابتــــك عل  يكــــن  مل نإو الرجــــاء كتاب
 كذلك، يرجى الكتابة بوضوح ابستخدام األحرف الكبرية.

 

                                                           
الوضـــع الـــذي يكـــون فيـــه الربملـــان الـــوطين يف عطلـــة أو مت حلـــه يغطـــي هـــذا أيضـــاً   1

 نتيجة لتدابري غري دستورية أو غريها من اإلجراءات التعسفية.
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إذا كنـــت ترغـــب يف تقــــدمي شـــكوى خبصـــوص وضــــع العديـــد مـــن أعضــــاء 
الربملــان، جيــب عليــك مــلء اســتمارة منفصــلة لكــل عضــو. إذا كــان لــديك 

بشـأن نفـس القضـية، فيمكنـك تقـدمي منـوذج مشـرتك  ةقدمـموى اعدة شك
 1إذا كنت ترغب يف ذلك.

 
 أ سمالق

 

 املعلومات املتعلقة ابملشتكي
 

 .وىإىل صفة تقدمي الشك مشرياً فيهيرجى إكمال هذا القسم  .1
 

). إذا واحــد فقــط (أ، ب، ج، د قســميرجــى مالحظــة أنــه ميكنــك اختيــار 
 اأ، فيمكنـــك وضـــع عالمـــة يف عـــدة مربعـــات ضـــمن هـــذ القســـمحـــددت 

 .القسم
 

                                                           
إذا كـــان هنــــاك أكثـــر مــــن مقـــدم شــــكوى، يرجـــى حتديــــد مقـــدم شــــكوى كنقطــــة   1

لتــــوفري املعلومــــات  2و  1اتصــــال معينــــة لالتصــــال ابللجنــــة، واســــتكمال الســــؤالني 
ا الشــخص أثنــاء إرســال أمســاء وصــفات مقــدمي الشــكاوى اآلخــرين يف املتعلقــة هبــذ

 مذكرة منفصلة أو يف بريد إلكرتوين ينقل الشكوى.
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ي ليــة، أة التاالفرعيــ األقســامشــكوى مقدمــة يف واحــدة أو أكثــر مــن  .أ
، أو ملزعومـةاات حقـوق اإلنسـان ـ /من قبل الربملاين اخلاضع النتهاك

 شخص خمول من قبل الربملان لتقدمي مثل هذه الشكوى
 

 برملاين �
 برملاين سابق �
 حمامي برملاين �
 فرد من العائلة �
 شخص آخر خمول بتقدمي الشكوى �

 )فئة(حدد يف أي            
 

 أو
 

 املتضرر غريآخر شكوى مقدمة من برملاين  .ب
 

 أو
 

 شكوى مقدمة من حزب سياسيج. 
 

 أو
 

 شكوى مقدمة من منظمة دولية أو وطنيةد. 
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مــــم األ مثــــلجيــــب أن تكــــون املنظمــــة خمتصــــة يف جمــــال حقــــوق اإلنســــان (
ظمــــات ؛ املناملتحــــدة ووكاالهتــــا املتخصصــــة؛ املنظمــــات احلكوميــــة الدوليــــة

 يفاملختصـــة  وطنيــةالدوليــة وال الربملانيــة الدوليــة؛ واملنظمــات غـــري احلكوميــة
 جمال حقوق اإلنسان).

 
 تفاصيل مقدم الشكوى

 

 أ و ب  للقسمني •

 ☐السيد     ☐السيدة 
 

 ........................................ االسم االول
 ........................................االسم االخري

 ................................... اسم جملس النواب
 (إن أمكن)

 .................................. االنتماء السياسي
 (إن وجد) 
 
 ج للقسم •

 ..................................... سياسيالاحلزب اسم 
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 يرجى حتديد ما إذا كان
 أغلبية / معارض

 

 سياسيحزب اسم املندوب مقدم الشكوى ابسم 

 ☐السيد     ☐السيدة 
 ........................................ االسم االول
 ........................................االسم االخري

 د للقسم •
 ...........................................اسم املنظمة  

 .......................................اجملال/ جمال العمل
 اسم املمثل الذي قدم الشكوى نيابة عن منظمة

 ☐السيد     ☐السيدة 
 ........................................ االسم االول
 ........................................االسم االخري

 
 
 )د -ن أ م األقسام( املشتكنياملعلومات املطلوبة من مجيع أنواع  •

 ........................................... البلد
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 ..................................العنوان  .......
 .................. اتفاهلرقم  ............... الربيد اإللكرتوين

 
ك، هـل املبدأ هو احلفـاظ علـى سـرية هويـة مقـدم الشـكوى. ومـع ذلـ .2

ـــة ذات الصـــلة أو أي طـــرف اثلـــث يســـا عد ينبغـــي للســـلطات الوطني
وافق هل تو اللجنة أن يطلب معرفة هويتك بصفتك مقدم الشكوى، 

 على الكشف عنها؟

 نعم ☐

 (حدد أسباب الرفض)  ال ☐
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 ب قسمال
 1 املعلومات املتعلقة ابلربملاين

 موضوع االنتهاك املزعوم حلقوق اإلنسان
 

لكـل  منفصـلة ، يتعني على املشتكي ملء استمارةاملتضررينيف حالة تعدد 
 .متضرر

 

أعضاء) (لعضو (أعضاء) أو عضو ل األخريسم االاالسم األول و  .3
 سابق يف الربملان

 

 ☐السيد      ☐السيدة   
 ........................................ االسم االول
 ........................................االسم االخري

 

 اتريخ ومكان امليالد .4
 

 اتريخ امليالد
 

 ..................................................................بلد امليالد 
                                                           

جيـــب أن يكــــون الربملــــاين املتضـــرر ابنتهاكــــات حقــــوق اإلنســـان املزعومــــة شخصــــاً  1
 منتخباً أو معيناً أو مرشحاً للربملان الوطين لدولة ذات سيادة أو وحدوية أو احتادية.

 سنةال شهرال يومال
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 ............................................ نسيةاجل .5

 

  درناجل .6
 أنثى �
 ذكر �
 غري ذلك �

 

ات ـ /ي تعـــــرض النتهـــــاكذالعضـــــو الربملـــــاين (الســـــابق) الـــــ إذا كـــــان .7
ــــت االنتهاكــــات، أو  ومزعومــــة حلقــــوق اإلنســــان هــــ امــــرأة، هــــل كان

؟ يشــــري هــــذا إىل أن درنــــوع اجلنــــ جوانـــب معينــــة منهــــا، قائمــــة علـــى
أو تـــؤثر علـــى املـــرأة  -موجـــه ضـــد املـــرأة أل�ـــا امـــرأة  اتـ /االنتهـــاك

وتشمل األفعال اليت تلحق األذى أو املعا�ة  -بشكل غري متناسب 
اجلســــــدية أو العقليــــــة أو اجلنســــــية، والتهديــــــد مبثــــــل هــــــذه األفعــــــال، 

 1واإلكراه، وغري ذلك من أشكال احلرمان من احلرية.

                                                           
بشــأن منــع  2011مــن اتفاقيــة جملــس أورواب لعــام  3تعــاريف تســتند إىل القاعــدة  1

ومكافحــــــــــــــــــــــــــــــــــة العنــــــــــــــــــــــــــــــــــف ضــــــــــــــــــــــــــــــــــد املــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة والعنــــــــــــــــــــــــــــــــــف املنــــــــــــــــــــــــــــــــــزيل: 
-list/-https://www.coe.int/en/web/conventions/full

conventions/rms/090000168008482e/. 
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 نعم (حدد إن أمكن) �
 ال �

 

 

ات ـ /كالنتهاايرجى اإلشارة إىل االنتماء السياسي للربملاين موضوع  .8
 ـ/ ـةماملزعو  اتـ /االنتهاكحلقوق اإلنسان وقت  ـ/ ـةاملزعوم

 

 غالبية �
 معارضة �
 مستقل �
 (يرجى التحديد) غري ذلك �

 



200 
 

 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم احلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزب السياســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي (إن وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد) .9
................................ 

 

 ملاينالرب  اـ /رجى وضع عالمة يف املربع املناسب لإلشارة إىل وضعهي .10
 

 ـ/ ـةات املزعومـ /يف وقت االنتهاك )أ
 عضو جملس النواب �
 تهائها)ية وانبرملاين سابق (حدد اتريخ بداية الدورة الربملان �

 

 ..........................النهاية .................... بدايةال
 

 فيه. عضوا املتضرري كان ذال الربملاين لساجملاسم الربملان أو 
......................................................... 

 وقت تقدمي الشكوى )ب
 عضو جملس النواب �
 تهائها)ية وانبرملاين سابق (حدد اتريخ بداية الدورة الربملان �

 ..........................النهاية .................... بدايةال
 فيه. عضوا املتضرري كان ذالربملاين ال اجمللسسم الربملان أو ا

......................................................... 
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ـــــــــذي تعـــــــــر  .11 ـــــــــا�ت االتصـــــــــال اخلاصـــــــــة ابلربملـــــــــاين ال ض العنـــــــــوان وبي
 ات مزعومة حلقوق اإلنسانـ/النتهاك

 

 ................................................. العنوان الدائم
 

 .................. اتفاهلرقم  ............... الربيد اإللكرتوين
 

لنشـــر) يرجـــى إرفـــاق صـــورة/ صـــورة عاليـــة الدقـــة (تشـــري إىل حقـــوق ا .12
 .ةــ/ ات حقوق اإلنسان املزعومـ /للربملاين موضوع انتهاك

 
 ج قسمال

 ةـ ـ/حقوق اإلنسان املزعوم اتـ /نتهاكابمعلومات تتعلق 
 

إلنســان قـوق احل ـ/ ـةاألويل أو الرئيســي املزعومـ اتـ /االنتهــاكيـخ اتر  .13
 ......................................... مىت حدث ذلك؟

 
 ؟اً هل ما زال مستمر  .14

 نعم �
 ال �
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 ؟ذلكأين حدث   .15
 دينة)بلد وامل) (يرجى حتديد الالوقائع( الواقعةفيه  حدثتاملكان الذي 

 

 ...........................بلد...ال....................دينة امل 
 

 
 

هويـــة  ومـــات التفصـــيلية عـــنيرجـــى تقـــدمي أكـــرب قـــدر ممكـــن مـــن املعل .16
 أو املشتبه به)  اجلناة (املعروف /اجلاين
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 ـات /كالنتهايرجى وضع عالمة يف املربع املناسب فيما يتعلق بنوع ا .17
هــذه  ف ووصــة ضــد الربملــاينـ /حلقــوق اإلنســان املرتكــب ـ/ ـةاملزعومــ

 االدعاءات
 

 همو حريتأ. االنتهاكات اليت متس حياة الربملانيني أو سالمتهم �1 
 القتل 1.1 �
 االختفاء القسري 1.2 �
 االختطاف 1.3 �
 التعذيب وسوء املعاملة وأعمال العنف األخرى 1.4 �
 التهديدات وأعمال التخويف 1.5 �
 االعتقال واالحتجاز التعسفي 1.6 �
 تجاز الالإنسانيةظروف االح 1.7 �
د اءات ضـــعـــدم اتبـــاع اإلجـــراءات القانونيـــة الواجبـــة يف اإلجـــر  �1.8

 الربملانيني
رحلــــة معــــدم اتبــــاع اإلجــــراءات القانونيــــة الواجبــــة يف  �1.8.1

 التحقيق
 عدم وجود إجراءات حماكمة عادلة �1.8.2
 التأخريات املفرطة �1.8.3
 حق االستئناف �1.8.4
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 ملانيةية الرب تؤثر بشكل مباشر على ممارسة الوال. االنتهاكات اليت 2 �

 انتهاك حرية الرأي والتعبري 2.1 �
 اجلمعيات شكيلانتهاك حرية التجمع وت 2.2 �
 انتهاك حرية التنقل 2.3 �
ــــق أو اإللغــــاء أو  2.4 �  ي أعمــــالأاإلبطــــال غــــري املــــربر أو التعلي

 أخرى تعرقل ممارسة التفويض الربملاين
 نتعسفي النتخاب عضو يف الربملاالبطال اإل 2.4.1 �
 ايناإللغاء التعسفي أو تعليق التفويض الربمل 2.4.2 �
 عدم احرتام احلصانة الربملانية 2.4.3 �
 التطبيق التعسفي للعقوابت الربملانية 2.4.4 �
 اينأفعال أخرى تعرقل ممارسة التفويض الربمل 2.4.5 �
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 اإلفالت من العقاب 3 ☐
 

 

 خرىانتهاكات أ 4 �
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اق يرجــــى تقــــدمي وصــــف مفصــــل للحقــــائق املزعومــــة، وإن أمكــــن، إرفــــ .18
ير/ التقـــار و األدلـــة الداعمـــة (مثـــل مقـــاطع الفيـــديو ذات الصـــلة والصـــور 

مـــا إىل و  قضـــائيةمبـــا يف ذلـــك مـــن شـــهود وأحكـــام  -البيـــا�ت الرمسيـــة 
 ذلك)
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يرجـــى تقـــدمي األحكـــام ذات الصـــلة مـــن الدســـتور والقـــوانني الوطنيـــة  .19
(ميكنــــك الرجــــوع إىل  1القانونيــــة اإلقليميــــة أو الدوليــــة . والصــــكوك

 .الواثئق عرب اإلنرتنت)
 

ة ـ/ ـات حقـوق اإلنسـان املزعومــ /هل قدمت شـكوى بشـأن انتهـاك .20
 اكم،إىل الســـلطات املختصــــة (الشـــرطة، مكتــــب املـــدعي العــــام، احملــــ

رجـى ذلك، يكـمل يكـن   إناللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، الربملان)؟ 
 يح السبب.توض

                                                           
مـــــن  جيـــــب أن يكـــــون الـــــرد، قـــــدر اإلمكـــــان، مصـــــحوابً ابملقتطفـــــات ذات الصـــــلة 1

 نصوص القوانني العامة املشار إليها.
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ي ختـاذ أاهل مت اختـاذ أي إجـراء مـن قبـل اجلهـات املختصـة؟ هـل مت  .21

 ؟ـ/ ـةات املزعومـ /خطوات ملعاجلة االنتهاك
 

 
ـــة أو إقليميـــة .22 أخـــرى  هـــل أبلغـــت عـــن األمـــر إىل مؤسســـة/ آليـــة دولي

 حلقوق اإلنسان؟
 ......................................... نعم (حدد) �
 ال �
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ــــاوين الربيــــد اإللكــــرتوين لألأمســــاء وتفاصــــي .23 شــــخاص ل االتصــــال/ عن
صـول جـل احلالذين ميكن للجنة، إذا لزم األمر، التواصـل معهـم مـن أ

ســــم علــــى مزيــــد مــــن املعلومــــات القانونيــــة (علــــى وجــــه اخلصــــوص، ا
 وعنوان املستشار القانوين)

 

 

ـــــة .24  إذا كنـــــت ترغـــــب يف ذلـــــك، يرجـــــى تقـــــدمي معلومـــــات عـــــن اخللفي
هــم علــى ف وق اإلنســان الــيت قـد تســاعد اللجنـةالسياسـية العامــة وحقـ

 أفضل للسياق الذي وقعت فيه األحداث.
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معلومــــــات أخــــــرى ذات صــــــلة (تقــــــارير، مقــــــاالت  ةهــــــل هنــــــاك أيــــــ .25
ه صـــحفية، إخل) تـــود أن تكـــون علـــى علـــم هبـــا؟ يرجـــى تضـــمني هـــذ

 املعلومات أو تقدمي روابط الويب ذات الصلة.
 

 
للجنــة اختــاذه خبصــوص هــذه علــى ا 1مــا نــوع اإلجــراء الــذي تقــرتح  .26

 الشكوى؟

                                                           
هذه االقرتاحات هي جمـرد اقرتاحـات إرشـادية. وتقـع علـى عـاتق اللجنـة مسـؤولية   1

حتديـــد اإلجـــراءات الـــيت يتعـــني اختاذهـــا حيـــاهلم، يف حـــدود قـــدرات االحتـــاد الربملـــاين 
 الدويل.
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إبقـاء لقضية و الحظة أنك، بصفتك مقدم الشكوى، تلتزم مبراقبة اامليرجى 

ت الذي  الوقاللجنة على اطالع ابلتطورات واملعلومات اجلديدة حىت حيني
 تقرر فيه اللجنة إغالق القضية.

 
 .       يخاملكان والتار                            مقدم الشكوى 1توقيع 

 
 هام

 

ّــ •  لرســائلمبــا يف ذلــك ا -واثئــق ذات صــلة ةيرجــى إرفــاق نســخ مــن أي
رطة/ املوجهــــــة إىل الســــــلطات الربملانيــــــة، ومراجــــــع أي شــــــكوى للشــــــ

 والـيت -زيـةإلجنليالقضاء، والردود الـواردة، واألحكـام الصـادرة ابللغـة ا
 تدعم وتؤيد املعلومات املقدمة.

                                                           
 املنظمة.ابلنسبة لألحزاب واملنظمات السياسية، توقيع شخص خمول لتمثيل   1
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 رة؟ماذا تفعل مبجرد إكمال االستما
 

فقــات ع املر مـ اإلكرتونيـاً، فريجـى إرســاهل االســتمارةإذا قمـت إبكمـال  •
 hrteam@ipu.orgإىل عنوان الربيد اإللكرتوين التايل: 

 

مــع  اهل، فريجــى إرســااالســتمارةإذا قمــت إبكمــال نســخة ورقيــة مــن  •
 اكساملرفقات إىل العنوان الربيدي التايل أو عن طريق الف

 

 االحتاد الربملاين الدويل
 جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني 

 شيمني دي بوميي 5
  330كيس بوستال

 ساكونيكس  -لو غراند 1218
 جنيف
 سويسرا

 

 60 41 919 22 41+فاكس: 
 
 
 



213 
 

 معلومات إضافية - 1امللحق 
 

مل تتم  ات صلةمعلومات إضافية ذ ةيرجى استخدام هذا امللحق ملشاركة أيّ 
 الشكوى. استمارة األسئلة الواردة يف من خاللتغطيتها 

 

 
 



214 
 

 
 3رقم  امللحق

 االستماع جبلسة املتعلقة الرتتيبات

 آذار/مارسو  2007 يف أ�ر/مايو ونـُقِّحت ،1983 متوز/يوليو يف أُقّرت
2014 

 
 اللجنة مع االستماع جلسة .1

 السلطات ومع الربملانية، السلطات مع استماع جلسات عقد جيوز  .أ
 الضحا�/الضحيةمع و  عني،دّ امل/ومع املّدعي األخرى املختصة،

 :واخلرباء الصلة تذا والوطنية الدولية ممثلي املنظماتمع و  املزعومني،

 :عقدها وجيوز

 نفسها؛ اللجنة من مبادرة على بناءً   )1(
 ريناملذكو  األشخاص أو ،الكيا�ت من أي طلب على بناءً  )2(

 .أعاله
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 وتقبل، نفسها تلقاء من استماع جلسة ،إىل تنظيم اللجنة تسعى .ب
 للنظر يف اً ومناسب مفيداً  رأت ذلك امكلَّ  ،جلسة استماع عقد طلب

 .القضية

من  كافٍ  وقتٍ  قبل اللجنة مع ،استماع جلسات عقد طلب ج. جيب
 جدوى ميو قت رئيسها أو للجنة ليتسىن ،الدورة املخصصة للقضية موعد
 موافقتها. وإعطاء ،اإلجراء هذا مثل

بصورة  ماعاالست جلسة تُعقد ،اإلجراء هذا فعالية أتمني أجل د. من
 :عتباراال يف األمور التالية اللجنة، مع أخذ احتياجات تستويف

 حيدد االستماع، أن جلسة افتتاح جيوز لرئيس اللجنة عند ♦
 هبا اعاالستم سيتمّ  اليت الشروط املعنيني ألشخاصلشخص/لل

 لقضيةا بعناصر، خيطرهم/طرهاخي/خيطرهو  إليهم/إليها/إليه
 اليت طالنقا يذكر ،األمر وإذا لزم ،االستماع جلسة موضوع

 إىل توضيح؛ حتتاج
 لألشخاص لتقدمي/للشخص ،الوقت املتاحمسبقًا حيدد  ♦

، األشخاص/الشخص يُطلب من مث ومن، يلّ األو  بيا�م/بيانه
 قدر اإلمكان. جيوز موجزة حمّددة بصورة أسئلة على اإلجابة
 من ميكنها الذي (،العام البيان تالوة وقت بني ،تقرر أن للجنة
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 أن لألسئلة، املخصص والوقت)، املعين الشخص نيات ميو تق
 من اللجنة لتمكني القاعة ،املعنيني األشخاص/الشخص يغادر
 إىل توضيح؛  حتتاج اليت النقاط حتديد

 تسأل أن ،الضروري من كان إذا اللجنة تقرر ♦
 أو وايؤكد أن إليهم االستماع يتم الذين، األشخاص/الشخص

 . بيا�م/بيا�ا/بيانه يف النقاط بعض، خطياً  حوايوض

ليت ا العمل لغات إبحدى ،االستماع جلسات تتم أن لفضّ هـ. يُ 
 .تستخدمها اللجنة

 يننيمع أعضاء/أو مع عضو اللجنة رئيس مع استماع جلسات .2

يف  لالجتماع ،آخرين أعضاء/عضو أو، رئيسها تعيني تقرر أن للجنة جيوز
الفقرة  يف املذكورين ،األشخاص أو للكيا�ت ،اعلالستم مغلقة جلسة
 (أ). األوىل

**** 
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 4رقم  امللحق

 اكمات ميدانياً احمل ةراقبوم �راتبز  لقيامإرسال بعثات وا عايريوم بادئم

 آذار/مارسو  2007 أ�ر/مايو يف ونـُقِّح 1986 أبريلقّر يف نيسان/أُ 
2014 

 

 واألهداف املبادئ .1

 قحقو  عن الدفاع يف عملها عزيزت أجل جيوز للجنة، من .1
 لّ حل لوصولاتقدم يف السعي إىل  وإحراز ،للربملانيني اإلنسان

 ،ت�رام بز والقيا ،أن تقرر إرسال بعثات ،أكثر أو لقضية مرضٍ 
 .احملاكمات مراقبةو 

 بلدان إىل ،الز�رات أو، البعثات هذه ملثل التخطيط جيوز .2
 تكوندان إىل بل أو ،اللجنة أمام منظورة القضا� فيها تكون
 جلان هافي أو ،صلة ذات ،إقليمية أو ،دولية ملنظمات مقراً 

 ،اتمعلوم مصادر أو/أخرى و مؤسسات أو ،وطنية برملانية
 ا.عمله يف اللجنة تساعد أن ميكن

 الز�رة أو البعثة تتطرق أن، االستثنائية الظروف يف ،جيوز .3
 ،حملدد للجنةا تفويضال تتجاوز ،برملانية أو ،سياسية لتحد�ت
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 حمددة قضا� حلّ  أجل من لتطرق إليهاإىل ا ولكنها حباجة
 .اللجنة تعاجلها

 إرسال رارق اختاذ جيوز ،انعقاد يف حال اللجنة تكون ال عندما .4
ة. املراسل ريقط عن، حماكمة مراقبة أوو/ ،بز�رة القيام أو ،بعثة
 أن يجوزفبوجه خاص،  ،اخلطرية أو ،العاجلة احلاالتيف أما 

 لالحتاد امالع األمني مع ابلتشاور ،القرار اللجنة رئيسيتخذ 
يف  ي قرارأب رالفو  على ،اللجنة أعضاء ويبّلغ ،الدويل الربملاين

 .هذا الصدد
كن، رجل إن أم ،على األقل ،اثنني موفدين عادة اتتضم البعث .5

 أساس ىعل أ�م لعدة ومتتد ،واحد وامرأة واحدة على األقل
 عنية،امل مجيع السلطات مع اجتماعات نيتضم ،شامل بر�مج

 يف كونت اليت ،األخرى األطرافمع و  ،عنياملدّ /عياملدّ مع و 
 .وضع ميكنها من مساعدة اللجنة يف عملها

 خصش أي أو، اللجنة من، واحد عضو عادةت اابلز�ر  يقوم .6
 . اللجنة تفّوضه، آخر

االستماع،  جلسات جدول على ،احملاكمة مراقبة مدة تعتمد .7
 السلطات مع ،املراقب جيتمعأن  ،احملاكمة مراقبة ضيوتقت
 واجلهات، االدعاء مكتب خاصة وبصفة ابلقضية، الصلة ذات
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 ،عنياملدّ /عياملدّ  إىل إضافةيف احملكمة،  املسؤولة
 ع.وهيئة الدفا  ،املزعومني ،الضحا�/والضحية

�ت، وجيب برملا أعضاء أو/و ،قانونيون خرباء احملاكمة يراقب .8
ال جيوز و  شك، أدىن وحيادهم جتاه القضية، ب كفاءهتمأال يشو 

 .يف اللجنة أعضاءً  أن يكونوا يف الوقت نفسه
، الدويل ربملاينال لالحتاد العامة األمانة عن ممثلون /ممثل رافقي .9

 .ذلك أمكن ما ،امليدانية والز�رات، البعثات أعضاء
من  ةصرحي ةوافقإال مب ،لز�رةالقيام ابأو  ،البعثةال جيوز إرسال  .10

 يف ممثالً  ،لدبرملان هذا الب كان ويف حال، املعين البلد سلطات
 عن إما ،االتصاالت ، جيب أن تتمّ الدويل الربملاين االحتاد
 ،اتالبعث على القاعدة هذه مبوافقته، وتنطبق أو طريقه

تفاعل  صولح يتوقع ال اليت ،احلاالت عدا كّلها ما،  والز�رات
ويف حالة . الربملانية أو احلكومية طاتوالسل ،الوفد بني فيها

 ،الدويل ربملاينال لالحتاد العام األمني رطِ ، خيُ مراقبة احملاكمة
 ،ملانالرب  خاصة وبصفة املعين، البلد يف املسؤولة اجلهات
 الربملاين االحتاد حبضور عليها، الوقائع تُعرض اليت والسلطة

 .الدويل
 :إىل عامة بصورة ،الز�رة أو ،البعثة هتدف .11
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، سساتهأو مؤ  املعين البلد يف، املختصة السلطات إحاطة ♦
 اجملتمعَ  لهخال ومن ،الدويل الربملاين االحتاد برغبة علماً 

 ؛و عادلمعاجلة قضية فردية وتسويتها على حن يف ،الدويل
 ،باشرامل مصدرها من املعلومات من ،ممكن قدر أكرب عمج ♦

 قحقو  جلنة لتمكني القضية حول ةجهات موثوق من أو
 الربملاين اديف االحت احلاكم واجمللس ،للربملانيني اإلنسان
 ؛ابلوقائع مةات عرفةم على، استناداً  قرار اختاذ من ،الدويل

 لقضيةا يف، األساسية اإلنسان حقوق احرتام عن لتحريا ♦
 كوالصكو  ،الوطنية التشريعات أساس على النظر قيد

 ،ابدعاءاتِ  يةالقض الدولية النافذة، وعندما تتعلق القانونية
 ال)، لسابقا (الربملان عضو ضد ،القانونية اإلجراءات أنَّ 

 ،احملاكمة بعثة مراقبة إيفاد جيوز ،قانوين أساس على تقوم
 و للمحاكمة؛ األساسية الضما�ت احرتام عن للتحري

 ملبادئ وفقاً ، القضية تسوية يفــ  أمكن ماــ  املسامهة ♦
 .اإلنسان حقوق

 صورة أبي، مةحماك مراقبة أو ،ز�رة أو، بعثة ديتؤ  أن جيوز ال  .12
 ،�ً كانأ ،حكم أي عن عراباإل إىل ،مباشرة غري أو، مباشرة

 .طبيعتهما كانت مهما ،سياسي نظام أو عام وضع عن
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 التمويل .2

 
 املوازنة نم ،احملاكمات ومراقبة ،والز�رات ،البعثات متّول .13

 الدويل. الربملاين لالحتاد ،األساسية
 

 يف البعثات والز�رات املختصة اجلهات مسؤوليات .3
 

 تالسلطا فإن والز�رات، ،ابلبعثات العطّ ضعند اال .14
 عن ةمسؤول ألول،االربملان يف املقام و ، يف البلد املعين، املختصة

 توفريعن و  ،املعنّية اجلهات مع املطلوبة االجتماعات ترتيب
 منيأت إضافة إىل ،�رةالز  أو البعثة فرتة خالل للوفد احمللي النقل

 سبلالكّل ب ،كذلك املختصة اجلهات تساعدو . احلماية له
 .ةبصورة فعال ،الز�رة أو البعثة تنفيذ يف ،املمكنة
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 الوفود تكوين .4

 :�راتز  أو ببعثات للقيام أد�ه ،املذكورين تعيني جيوز .15

 نساناإل حقوق يف جلنة ،والسابقون ،احلاليون األعضاء ♦
 ؛للربملانيني

 صلة؛ ذات خربة ذوو ،آخرون برملانيون  ♦
  ممثلها؛/ثلهمم أو ،الدويل الربملاين لالحتاد العام األمني ♦
 .اإلنسان حقوق متخصصون يف ♦

من  اجتماعكّل  يف اللجنة تتخذ ،املبدأ حيث من .16
 لز�راتوا ،للبعثات الوفود تشكيل حول، قرارها اجتماعاهتا
 واحد ضوتعيني ع وجيب أن أتخذ يف االعتبار، عند املقرتحة.

 ابلنظام اماإلمل معيار يف بعثة، ،أو أكثر من أعضائها للذهاب
 ،ابلبعثة لةالص ذات غاتللا إجادةو  للبلد، والسياسي ،القانوين
 تصّورة،م مأ حقيقية كانت سواءٌ  حمتملة، حتد�ت وجود وعدم

 وأ/و ،لعضوا جنسية بسبب الز�رة وأ، البعثة تؤثر على فعالية
 عوايطل أن ،اللجنة أعضاء طلب منياسية، ويُ الس تهأنشط
عنهم  اتمعلوم أيعلى  ،الوفد قرار تشكيل اختاذ قبل اللجنة

 .الز�رة أو البعثة فعالية على، سلباً  تؤثر قد
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/ نعمُ  إذا .17  يف ملشاركةا من نياملعين ،األعضاءالعضو املعنيَّ
 ،الدويل الربملاين لالحتاد العام األمني يتشاور الز�رة، أو ،البعثة

العضو  حمل حيلّ ميكن أن  من حول ،اللجنة رئيس مع
/األعضاء  اإلجراءات ذيتخ الرئيس، مبوافقة، و املعينني املعنيَّ

 الز�رة.  أو البعثةلضمان تنفيذ  ،الالزمة
 

 كماتاحملا  مراقبةو  والز�رات االضطالع ابلبعثات .5

 بعثة،باالضطالع  مهمة إليهم كلتو  الذين األشخاص يتسلم .18
 على أعماهلم وموتق الوثيقة، هذه من نسخة، حماكمة مراقبة أو ،ز�رة أو

 .الدويل الربملاين االحتاد هبا ينادي اليت املبادئ أساس
 

 املرجعية والشروط اتاالعتماد .أ
 

يعطى عضو (أعضاء) الوفد عدة نسخ من خطاب  .19
 بّني تالتفويض، وعند االقتضاء، صالحيات مكتوبة. واليت 

 .البعثة الغرض من بوضوح
، الربملاين يف االحتاد احلاكم اجمللس أو، اللجنة تقرر مل ما .20

 عملب العطّ ضرفض اال البعثةألعضاء  جيوز ،ذلك خالف
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 يفأو تلقي متويل منها، ، منظمة أو، هيئة أي عن، ابإل�بة
 .ذاهتا املّدة وخالل ،نفسه البلد

 املنسق العمل .ب

 األمر، زمل إذاو ، مجيع مراحل البعثة يف املنسق جيري العمل .21
 العام منيواأل، الوفد أعضاء بني خالل البعثة مشاوراترى جتُ 

 الدويل. الربملاين لالحتاد
 رديةف دعوة أي قبول ،عضو من أعضاء الوفد ألي جيوزال  .22

من ، ذلك إال إذا صدرت تعليمات بعكس ،املعين البلد لز�رة
 اللجنة أو اجمللس احلاكم.

 ــزم األمر ل إذا ــالز�رة  لقب ،حتضريي اجتماع عقد جيوز  .23
 .جنيف يف، الدويل الربملاين االحتاد مقرّ  يف يكون أن فضلويُ 

 التفويض تنفيذج. 

مجيع  املعلومات من جلمع ،وسعه يف ماكّل  الوفد يبذل .24
 :اليت تشمل األطراف املعنية

 ؛)ةقضائي/ برملانية /حكومية (،ةاملختص السلطات •
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 قيد تهمحال تكون ذينالالذي/ الربملانيون/الربملاين •
 من قبل البعثة؛ النظر

ت معلوما القادرة على توفريالثالثة،  األطراف •
 الضحية/ أقرابء/ االتصال مصادر(، ةموثوق

 لربملانيون،ا / الربملايناحملامون،  /احملامي الضحا�،
). اإلنسان حقوق الشهود، ومنظمات/ الشاهد

 ،ع الشهودمباشرة م وميكن للوفد االتصال
 .رييةاالجتماعات التحض ذ بدءمن ستماع إليهمواال

 فرتة خالل شهود وجود عدم من ،يتأكد أن الوفد جيب على .25
هدف  لتهمحا تشكل الذين ،الربملانيني/الربملاين مع التواصل

، هز اجتحا أو ،الربملاين سجن فرتة خالل ذلك يف مبا، البعثة
 ميقدتقادرة على  تكون اليت ،الثالثة األطراف إضافة إىل
 على جيب ،فورية ترمجةويف حال احلاجة إىل  .ةموثوق معلومات

 (الفقرة، ةالسري لقاعدة ،ملرتجما احرتام من يتأكد أن ،الوفد
 أد�ه). 32

، مدهو جه قصارىوا يبذل أن دو الوف عضاء أ على جيب .26
 ومصادر ،املعنيني الربملانيني/املعينّ  الربملاين تعريض لتفادي
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 جيب املباشر، لتواصلا يف حالو  طر،للخ السرية املعلومات
 النتقام ،املعنيني األشخاص تعرض عدم على التأكيد عليه

التأكد  على الوفد يعمل، األمر لزم التواصل. وإذا هلذا نتيجة
 االحتاد نظر بلفت ،املعنيني األشخاص/الشخص قيام من

ضدها/  /ضده اختذت اليت اإلجراءات إىل، الدويل الربملاين
 . لوفدا مع االجتماع عقب ،ضدهم

 ه ملهتموإذا رأى الوفد أن الشروط األساسية لالضطالع مب .27
 رئيس مع تتحقق، فإنه ينهي الز�رة، إن أمكن، بعد التشاور

  .اللجنة واألمني العام لالحتاد الربملاين الدويل

 للوفود توفريها يتم اليت الواثئق .د

 أمكن ما ،الواثئق من كاملة جمموعةالوفود  مجيع تتسلم .28
 .لتفويضها الفعال التنفيذ لضمان ،ذلك

 الصحافة مع التواصل .ه
 الوفد، مع لتشاوراب ،الدويل الربملاين لالحتاد العامة األمانة تنظر .29

مراقبة  أو ،الز�رة أو ،البعثة على الضوء تسليط كيفية يف
 إليها الوفد. اليت توصل ،األولية النتائج ذلك يف مبا احملاكمة،
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 مؤمتر تنظيم وللوفد ،الدويل الربملاين حتادلال العامة لألمانة جيوز .30
مراقبة  ة،استثنائي وبصفة الز�رة، أو ،البعثة �اية يف ،صحفي
 النتائج ،رونش، تنفيذ يف ويساعد اً دمفي ذلك كان إذا ،احملاكمة
 للوفد. األولية

د عن ،الصحافة مع تواصل أي ــ عام بشكل ــ ال حيصل  .31
 .ريةس قضا� خبصوص ببعثات ّطالعضاال

 نو املرتمج .و

، لحالةًا ليساعد البعثة، إذا لزم األمر، مرتجم شفوي. ووفق  .32
 :ليميكن إاتحة الرتمجة الشفوية للبعثة عن طريق ما ي

 ؛املعين البلد برملان .1
حماكمة بة مراقعند  الصلة، ذي الربملاين عن دفاعال هيئة .2

 أو؛ الدويل الربملاين يف االحتاد عضواً  ليس بلد يف
 ب على الوفدالدويل، وجي الربملاين لالحتاد امةالع األمانة .3

 ــ لقسملالذين مل خيضعوا ، املرتمجني ضمن احرتامأن ي
 .السرية لقاعدة
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 اتاحملاكم مراقبةو  والز�رات البعثات حول التقارير .6

 عامة مبادئ .أ
. مغلقة جلسة يف بدراسته اليت تقوم، اللجنة إىل التقرير مسلّ يُ  .33
 الفقرة يف إليها اإلشارة متت اليت ،والز�رات ،لبعثاتإىل ا ابلنسبةو 

 ،أخرى هيئات ىلإ أيضاً  التقرير تسليم جيوز امللحق، من هذا الثالثة
 الدويل.  الربملاين يف االحتاد

 إىل ممكن وقت أقرب يف ،مفيداً  ذلك كان إذا ،التقريرُحيال   .34
 نهملتمكي، دعنيامل ي/املدع وإىل ،املعين البلد يف املختصة السلطات

هات اجل مع التقرير مشاركة جيوز كما،  مالحظاهتم تقدمي من
 .قابلها الوفد اليت ،األخرى

 أو ،لبعثةا حول، تقريرها هبا تعلن اليت الطريقة اللجنة تقرر .35
  بصورة نقله لكذ يف مبا ،عامة بصورة، احملاكمة مراقبة أو ،الز�رة
 .الدويل ملاينرب ال يف االحتاد، احلاكم اجمللس إىل ،جزئية أو ،كاملة

 بصورة اللجنة تعلنه، منه جزء أو ،تقرير م أيميكن استخدا .36
 يف االحتاد ،احلاكم اجمللس طريق عن من قبلها، أو مباشرة ،علنية

 .مصدرهعلى أن يتم اإلشاره إىل ، الدويل الربملاين
 .الدويل الربملاين لالحتاد ملكاً  التقرير يكون .37
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 وحمتواها رالتقاري لطريقة عرض توجيهية اتخطو  .ب

 التقارير عرض) 1(

  ويف ،كنمم وقت أقرب يف، اللجنةأمانة  إىل التقريرُحيال  .38
 أو، الز�رة وأ ،انتهاء البعثة من، يوماً  30 خالل ،األحوالكّل 
 .احملكمة مراقبة

 أو ليزيةاإلجنحدى اللغتني إب ،التقرير صياغة يفضل .39
 .الفرنسّية

زاء بعض أجإذا كانت  ما ،بوضوح الوفدجيب أن يذكر   .40
 .التقرير ستظل سرية

 تبناهي الذي ،األقلية رأي إىل، ُيشار كذلك بشكل خاص .41
 .اللجنة من عضو

 تتكون، احملاكمة مراقبة أو ،الز�رة أو ،البعثة كانت إذا .42
 وقت أقرب يف مؤقتاً ، تقريراً  الوفد يقدم ،مراحل عدة من

على  ،)االستماع جلسات حول أوليةمثل مالحظات ( ،ممكن
 احلكم على (التعليق ،النهائي التقرير أنكون مفهومًا أن ي
 اً.الحق يُقدم، )احملكمة أصدرته الذي
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 التقارير حمتوى) 2(

 طالنقا حول معلومات على ،التقارير جيب أن حتتوي .43
 :خاصة بصفة التالية

 االحتاد يف، احلاكم اجمللس أو/و ،اللجنة قرار إىلاإلشارة  ♦
 ؛الدويل الربملاين

مساء وأ اكمة،احمل مراقبة أو، الز�رة أو ،البعثةيخ أماكن وتوار  ♦
 ؛الوفد عضاءأ
 /احلكومية الربملانية/ (،االتصاالت مع سلطات البلد ♦

 )؛لقضائيةا
يشكل ن الذي /الذي ،الربملانيني /الربملاين معاالتصاالت  ♦

 ،)ماعمواعيد وأماكن وشروط االجت( ،وضعهم موضوع البعثة
 ،عن الشروحات ملخص وضعهم؛ /وضعها وضعه/ عن موجز

 عنيون؛امل األشخاص الشخص/ عنها عربَّ  اليت النظر جهاتو و 
 )؛إن حصل ،ظروف االعتقالو  ،كانمل موجز سرد

 ؛الثالثة األطراف معاالتصاالت  ♦
 ؛ القضية تسويةآفاق  ♦
 .والتوصيات ،االستنتاجات ♦
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 ــ خاصة بصفة ــ ،احملاكمة مراقبة حول ،التقارير جيب أن حتتوي ـ44
 التالية: املعلوماتعلى 

 ؛وسياقها، احملاكمة منشأ ♦
 ؛ّدعى عليهمُـ امل حول معلومات ♦
 ؛القضا� /لقضيةاملعنية اب احملكمة ♦
 ؛والدفاع عاءاالدّ  ♦
 ؛املوجهة التهم ♦
 ؛املطبقة واملراسيم القوانني ♦
ص قرار نوملخص أو ، االدعاء قبل من املقدم، اإلحالة إقرار ♦

 ؛االهتام
 ؛الدفاع وصنص/نص وملخص، الدفاع طبيعة ♦
 ؛)يف حال صدوره، (احلكم ♦
 ؛احملاكمة سري  ♦
)، يف حال صدوره( واحلكم احملاكمة، سري حول مالحظات ♦

طبقة القانونية والنصوص
ُ
 و ؛امل

 حول تعليقالو  الدفاع نوا� ،االستئناف إمكانيةاالستئناف:   ♦
 .االستئناف جناح احتمال

**** 
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 األمانة العامة  الئحة

 1لدويلالحتاد الربملاين ال
 

ن/أبريل ونيسا ،1998وأيلول/سبتمرب ، 1996ّدلت يف نيسان/أبريل عُ 
 .2013مارس مث يف آذار/، 2010 وتشرين األول/أكتوبر ،2003

 
 1القاعدة 

 ،اهبم املناطة املها ــ حتت إشراف اللجنة التنفيذيةــ  متارس أمانة االحتاد
 28ادة اســي، املــاألس (النظــام ،عهــد إليهــا مبوجــب النظــام األساســيأو الــيت تُ 

 .)2الفقرة 
 

                                                           
يف هــــــذه الالئحــــــة، حيثمــــــا اســــــتخدمت كلمــــــيت "مرشــــــح" و "مســــــجل"، ينبغــــــي  1

 تفسريمها على أ�ما تشريان إىل كل من الرجل واملرأة.
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 2القاعدة 
حياهتا ها صـالإدارة األمانة ويشـرف علـى ممارسـت ،يتوىل األمني العام

 28ي، املـادة النظام األساسـ( ،أو تلك اليت يعهد إليها هبا ،األساسية
 ).1الفقرة 

 3القاعدة 
اكم وفقاً إلجراءات التعيني امللحقة هبذه القواعد، ينتخب اجمللس احلـ ـ 1

ة نفيذيـة لفـرت ة التاألمني العـام أو يُعيـد انتخابـه بنـاء علـى اقـرتاح اللجنـ
ل)، ( 21ادة (النظــام األساســي، املــ أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد مــرتني،

 ،نة التنفيذيـةوحتدد اللج ،)1الفقرة  28(ح)، واملادة  2الفقرة  26واملادة 
 .شروط تعيني األمني العام

ــ ـ 2 التجــاوز عــن  ،أن تقــرتح علــى اجمللــس احلــاكم ،ةجيــوز للجنــة التنفيذي
ى ت علــــوالتصــــوي ،اإلجــــراء املنصــــوص عليــــه يف الفقــــرة األوىل أعــــاله

 إعادة تعيني األمني العام احلايل.
 4القاعدة 
 ،وازنــــةاملود مــــا حيتــــاج إليــــه مــــن عــــاملني يف حــــد ، األمــــني العــــاميُعــــنيِّ 

اً علمـــــ ،فيذيـــــةناملصـــــّدق عليهـــــا مـــــن اجمللـــــس احلـــــاكم، وحيـــــيط اللجنـــــة الت
 .)2دة (الئحة العاملني، القاع ،�اء اخلدمةإوحاالت  ،ابلتعيينات



234 
 

 
 5القاعدة 

 ه أن يكـونوز لجي، وال يعمل األمني العام لالحتاد الربملاين الدويل فقط
 يف أي برملان آخر. اً عضو 

 6القاعدة 
 يعينـــه الـــدويل حيضـــر األمـــني العـــام أو عضـــو يف أمانـــة االحتـــاد الربملـــاين

ع ومجيـــــــ ،، جلســـــــات أجهـــــــزة االحتـــــــادمـــــــني العـــــــام، بصـــــــفة استشـــــــاريةاأل
الفقـرة  35لقاعـدة (الئحـة اجلمعيـة، ا ،االجتماعات الـيت يـدعو االحتـاد لعقـدها

الئحـة  ؛14القاعـدة  ؛ الئحة اللجنـة التنفيذيـة،42؛ الئحة اجمللس احلاكم، القاعدة 2

 .)41اللجان الدائمة، القاعدة 
 

 7القاعدة 
ـــّد األمـــني  شـــروع مبـــه  اً مرفقـــ ،مشـــروع بـــر�مج العمـــل ،العـــام ســـنو�ً يُِع

 2رة الفقــ 28ادة ســي، املــ(النظــام األسا ،لتقــدميها إىل اللجنــة التنفيذيــة ،وازنــةامل

 .)3(و)، والالئحة املالية، القاعدة 
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 8القاعدة 
ن ل األول مــقبــأو عــام لــدى انعقــاد اجلمعيــة، كــّل   ،يقــدم األمــني العــام

ن تنفيذيـــة عـــللجنـــة الإىل ا ، تقريـــراً ســـنو�ً تعقـــد اجلمعيـــةإذا مل  ،يوليـــو متـــوز/
 أعمال األمانة.

 
 )10الالئحة املالية، القاعدة ( 9القاعدة 

 االحتاد وإدارة موجوداته. وازنةعن تنفيذ م ،األمني العام هو املسؤول ـ 1
غيابــه  يف حــال، و يســحب األمــني العــام املبــالغ املطلوبــة للمــدفوعات ـ 2

 مانة.آخر من أعضاء األ عضوٍ إىل  ،التوقيع حق ضجيوز أن يفوّ 
 

 )4الالئحة املالية، القاعدة ( 10القاعدة 
ن بنـود مـن بنـد مـ اً أن ينقـل اعتمـادعند الضـرورة،  ،لألمني العام ُيصرَّح .1

 .امليزانية إىل بند آخر خالل فرتة مالية واحدة
أيهـــا يف يف نقـــل هـــذه االعتمـــادات وتبـــدي ر  ،تنظـــر اللجنـــة التنفيذيـــة ـ 2

 عيــنهميالــذين  ،ي احلســاابتمــدقققبــل إرســال احلســاابت إىل  ،شــأ�ا
 اجمللس احلاكم.
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االلتــزام بنفقــات تتجــاوز إمجــايل االعتمــادات  ،ال جيــوز لألمــني العــام ـ 3
 ة.تنفيذيالسنوية، إال مبوافقة اللجنة ال املوازنةيف  ،املدرجة

غري كافية  ،ها اجمللس احلاكمإذا تبّني أّن اعتمادات امليزانّية اليت أقرّ  ـ 4
 بلغ األمنيه، يارتوإد ،ج االحتادغطية النفقات الالزمة لتنفيذ بر�ملت

ن اجمللس مطلب تأن  اليت جيوز هلا ،إىل اللجنة التنفيذية ،العام األمر
 26 ملادةاسي، النظام األسا( احلصول على اعتمادات إضافّية ،احلاكم

 .)(ط) 2الفقرة 
أن متـــــــــنح هـــــــــذه  ،يف احلـــــــــاالت الطارئـــــــــة ،لتنفيذيـــــــــةجيـــــــــوز للجنـــــــــة ا ـ 5

تاليــــة رة الالـــدو االعتمـــادات، وتبلـــغ اجمللــــس احلـــاكم هبـــذا اإلجــــراء يف 
 .(ط)) 2الفقرة  26النظام األساسي، املادة ( ،للجمعية

 
 11القاعدة 

رة صــة ابإلدات اخلامجيــع البيــا� ،إىل اللجنــة التنفيذيــة ،يقــدم األمــني العــام
والسياســة  ،لنفقــاتوا ،مــا يطــرأ مــن تغيــري علــى اإليــراداتكــّل و  ،املاليــة لالحتــاد

 .(ز)) 2الفقرة  26النظام األساسي، املادة ( ،يف هذا الشأن ،املتبعة
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 12القاعدة 
ة ت السـنعـام حسـاابكـّل قبل أول آذار/مارس من   ،يقدم األمني العام

ــــة  ــــدقيقها، مث حتــــحســــاابت  مــــدققإىل  ،الســــابقةاملالي ال هــــذه خــــارجي لت
كــّل س  اجمللــ ويعطــي ني الــذين يعرضــو�ا علــى اجمللــس.دققحلســاابت إىل املــا

 21سـي، املـادة م األسالنظـاا( ،املاليـة لألمـني العـام بشـأن إدارتـه ذمـة بـراءعام إ

 .)13الالئحة املالية، القاعدة و (ط)، 
**** 
 

 ويلالد الربملاين العام لالحتاد األمني اختيار إجراءات

 
 صبشغور املن عن اإلعالن

الوالية  انتهاء من شهراً  15 قبل ،العام األمني ملنصب االختيار عملية تبدأ
 العام. احلالية لألمني

الربملا�ت كّل  على ،عن شغور املنصب اإلعالن م خالل هذا الوقتيُعمّ 
 توصيف علىإلعالن ا هذا  يف االحتاد الربملاين الدويل. ويشتمل األعضاء

لتويل  من املرشحني املطلوبة لمؤهالتول ،لمهاراتلملهام األمني العام و 
 . املنصب
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، الدويل ملاينالرب  الحتاداإللكرتوين ل وقعامل على كذلك اإلعالن يوضع
 نشر كافة تمن الربملا� املتحدة. ويطلب األمم منظومة على يُعممو 

 مناسبة. تراها اليت ابلصورة اإلعالن

للجنة ا تضع ن،إلعالالصيغة النهائية ل فيه ضعو ت الذي الوقت يف
 رشحنيى املجمموعة من املتطلبات الدنيا اليت يتعني عل، التنفيذية

 يةعمل لخال بني املرشحني اإلبقاء على أمسائهملكي يتم  ،استيفاؤها
 .األولية االختيار

 الرتشيحات تقدمي

 أو واحد لبَ قِ  من أو، شخصياً  املرشح لبَ قِ  من اتالرتشيح تقدمي ميكن
 الدويل. الربملاين حتاداال ،أعضاء أكثر من

عن  الرمسي  ناإلعال اتريخ من ،أشهر أربعة فرتة خالل الرتشيحات تُقدم
 . شغور املنصب

 ــالدويل  لربملاينا االحتاديف ، الرمسيتني اللغتني إبحدىكل ترشيح يُقدم  
 .سرية الذاتية للمرشحوال حتفيز رسالة على ويشتمل ــ الفرنسّيةو ، ليزيةاإلجن
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ات الدعم، خدم مدير قبل من وُحتفظ، بسرية الطلبات مع املالتع يتم
 رشحني.امل استفسارات على ابلرد ويقوم ،كأمني للسجل يعمل الذي

 القائمة املختصرة للمرشحني

 االحتاد الربملاين سرئي يساعد ،الرتشيحات لتقدمي احملددة الفرتة �اية عند
 احلد ستويفتأ�ا  نم للتأكد الطلبات يف مراجعة أمني السجل، الدويل
 استبعاد ويتمّ ، غريف إعالن الشوا عنها املعلن الوظيفة ملتطلبات ،األدىن

 .املتطلبات تلك يستويف ال ،أي مرشح

 ،التنفيذية نةاللج رئيس�ئب و ، الدويل الربملاين رئيس االحتاد يراجع
ىن فون احلد األدالذين يستو  كافة  املرشحون يقدمها اليت الكاملة الواثئق

 مرشحاً  20 فضلأ تضمأولية  خمتصرة قائمة معاً  ويُعدَّان ،من املتطلبات
 .لتويل املنصب مؤهالً 

 الكاملة ئقواثالعلى  ،التنفيذية اللجنة أعضاءكل عضو من  إطالع يتم
اء االختيار إجر  ،سري حول الرئيس من بتقرير مرفقة ،املرشحني ؤالءهل

 .ونتائجه األويل

سة د كل عضو من أعضاء اللجنة مخحيد الرتشيحات، دراسة بعد
 .ةتصر يف القائمة املخ ممرشحني كحد أقصى يقرتح اإلبقاء عليه
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يت ابألمساء ال، الدويل لالحتاد الربملاين العامة األمانة اللجنة أعضاءيُعلم 
 اثئقللو  تسّلمهم من شهر خاللوذلك ، سري إجراءاختاروها عرب 

 .الكاملة

ارهم أكرب عدد اخت الذين اخلمسة رشحنيامل من، املختصرة القائمة تتكون
 .األعضاءمن 
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 املقابالت مع املرشحني املختارين

 معيةاجل إىل ختصرةامليف القائمة الواردة أمساؤهم  ،اخلمسة ناملرشحو  يُدعى
 .النهائي االختيارسيجري  حيث، العامة

ابلة ملق العامة معيةاجل انعقاد خاللإضافيًا يومًا  ،التنفيذية اللجنة ختصص
لة وخالل املقاب بني اجلميع.متساوية تكون مدة املقابلة  حبيث ،املرشحني
 أسئلة نعمث جييبون  ،دقائق عشر تقدمي ترشيحهم ملدة منهميُطلب 

 .أعضاء اللجنة

على جمموعة من  ،التنفيذية اللجنة يتفق أعضاء ،وقبل البدء يف املقابالت
 توجيه، للجنةا ألعضاء كنميو . األسئلة اليت ستوجه إىل مجيع املرشحني

 .تقدمييةال عروضهم حول أسئلة إضافة إىل ،للمرشحني أسئلة متابعة

 النظر وجهات ،التنفيذية اللجنة أعضاء يتبادل ،انتهاء املقابالت عقب
 أو أكثر ،رشحم استبعاد إمكانية إىل التوصل وحياولون حول الرتشيحات،

 همم استيفائعد أساس على ،من اإلجراءات املرحلة هذه يف من املرشحني
ولتحقيق ية. الغا هلذه كافٍ  دعم حشد يف فشلهم أو ،الوظيفة ملتطلبات
 أو ،ع غري رمسياقرتا  عملية إلجراء تلجأ أن للجنة التنفيذية جيوزذلك، 

 مماثلة. أساليب أي
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 الربملاين الحتادا أعضاء إىل التنفيذية اللجنة ترسل مداوالهتا، �اية يف
 من املرشحني، كثرأ أو ،اثنني أمساءالعامة  اجلمعية حيضرونالذين  ،الدويل
 .فيها للنظر

 ن املرشحني خالل اجلمعية العامةالتعريف ع
 ةختصر ة املعلى الالئح ،تبقي اللجنة التنفيذية امسهكّل مرشح   ظىحي

موعة جمّل كأمام   ،كمرشح/ مرشحة  ها/نفسهبفرص متساوية للتعريف عن 
 ءات املوضوعة من قبلها.وفقاً لإلجرا ،جيوسياسية

جراء  لإلفقاً و كذلك إىل املرشحني،   ،يستمع منتدى النساء الربملانيات
 املنتدى. مكتبالذي يقرره 

مجلس ة للاجللسة األخري خالل  ،أنفسهماملرشحون ابلتعريف عن  يقوم
 مدة مخس دقائق هلذا الغرض. منهمكّل مينح  احلاكم، و 

 االنتخاابت
 السري. االقرتاع طريق عن ،العام ألمنيَ ا احلاكم اجمللسُ  ينتخب

 إن ،واسع اعإمج بتأمني حيظى الذي، املرشح حتديد إىل التوصل أجل من
، العام األمني ماحلاك اجمللس ينتخب األعضاء، بني كلياً  إمجاعاً  مل يكن

 35القاعدة (، لساجمللالئحة  وفقاً  ،املشاركة لألصوات املطلقة ابألغلبية
   .ب))( 1الفقرة 
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ألغلبية ا على امنهم أي حيصل ومل، ْني مرشحَ  من أكثر يف حال وجود
 على الذي حيصل حاملرش إقصاء يتمّ  للتصويت، األوىل اجلولة يف ،املطلوبة

 جديدة. تصويت جولة رىجتُ  مث األصوات، عدد من أقل

 املطلقة ألغلبيةا على ،أحد املرشحني حيصل إىل أن ،اإلجراء هذا رر كَّ يُ 
 .ملدىل هباا ألصواتمن ا

 أربع ملدة العام األمني منصب الفائز يف املرشحَ ، احلاكم  اجمللسُ يُعنيِّ 
 .سنوات

**** 
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 املالية األنظمة
 1لالحتاد الربملاين الدويل

 

ن/أبريل ونيسا ،1998وأيلول/سبتمرب  ،1996ُعّدلت يف نيسان/أبريل 
 ،2003ونيسان/أبريل  ،2001

يف  مث 2005األول/أكتوبر وتشرين ، 2004وتشرين األول/أكتوبر 
 2017و نيسان / أبريل  2008نيسان/أبريل 

 

 التطبيق .1
 1القاعدة 
 يل. الدو اإلدارة املالية لالحتاد الربملاين ،هذه الالئحة تنّظم

 

 السنة املالية .2
 2القاعدة 

/ينـاير ن الثاينمـن أول كـانو  تبدأ ،تغطي السنة املالية مدة عام ميالدي
 ديسمرب. ن األول/كانو   31وينتهي يف 

                                                           
 يف هذه القواعد تشري كلمة موظف إىل كٍل من املرأة والرجل. 1
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 املوازنة .3
 3القاعدة 

لنظـــام األساســـي، املـــادة ا( ،الســـنوية لالحتـــاد املوازنـــةيقـــّر اجمللـــس احلـــاكم  ـ 1

 .(ح)) ،21
(النظــام األساســي، املــادة  ،الســنوية املوازنــةتقــديرات  ،يُعــّد األمــني العــام ـ 2

 ، وتقدم ابلفرنكات السويسرية.(و)) 2الفقرة  28
ومالحــــــق  ،التفســــــريية البيــــــا�ت ،الســــــنوية املوازنــــــةات يرفــــــق بتقــــــدير  ـ 3

قــــد  الــــيت أو ،الــــيت يراهــــا األمــــني العــــام ضــــرورية ومفيــــدة ،املعلومــــات
 يطلبها اجمللس احلاكم.

السنوية اليت يعّدها األمني  املوازنةتقديرات  ،تفحص اللجنة التنفيذية ـ 4
 نويةلســـرة االـــدو خـــالل  ،اجمللـــس احلـــاكمالعـــام، وتقـــوم بعرضـــها علـــى 

 26ادة اســـي، املـــ(النظـــام األس ،هبـــا مــا تـــراه مـــن توصــيات اً مرفقـــ ،الثانيــة

 .(هـ)) 2الفقرة 
ـــةالتقـــديرات الســـنوية  ،يرســـل األمـــني العـــام ـ 5 إىل مجيـــع أعضـــاء  للموازن

 قل.لى األبشهر واحد ع ،قبل افتتاح دورة اجمللس احلاكم ،االحتاد
 ،تقــديرات ماليــة إضــافية ،ةم عنــد الضــرور قــدّ أن يُ  ،جيــوز لألمــني العــام ـ 6

يتم إعدادها علـى منـط تقـديرات السـنة املاليـة، ويعرضـها علـى اللجنـة 
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إلقرارهــا  ،وعرضــها علــى اجمللــس احلــاكم ،الــيت تتــوىل مراجعتهــا ،التنفيذيــة
 مرفقاً هبا ما تراه من توصيات.

إىل  ،للسـنة املاليـة التاليـة، يقـدم األمـني العـام املوازنـةإضافة إىل تقـديرات  ـ 7
ديرات طــة، تقــوإىل اجمللــس احلــاكم، علــى ســبيل اإلحا ،اللجنــة التنفيذيــة

 م.أو ألي فرتة حيددها اجمللس احلاك ،مؤقتة للسنة التالية
الذي اقرتحته اللجنـة التنفيذيـة،  املوازنةمشروع  ،إذا رفض اجمللس احلاكم ـ 8

 ،ملوضــوعاجيــوز لــه إمــا تكليــف فريــق عمــل متــوازن يــتم تشــكيله لدراســة 
ذا ورتـه هلـمعدل، وقد يسـتدعي ذلـك إطالـة أمـد د موازنةوتقدمي مشروع 

ــــةللجنــــة ال اســــتثنائيةالغــــرض، أو أن يقــــرر اجمللــــس عقــــد دورات   ،تنفيذي
صــل إىل للتو  وذلــك ،املعنيــة قبــل �ايــة الســنة املاليــة ،وللمجلــس احلــاكم

 .املوازنةحل وإقرار 
 

 االعتمادات .4
 4القاعدة 

 العـام،  لألمـنيذي يوافق عليـه اجمللـس احلـاكم، ترخيصـاً يشكل االعتماد ال ـ 1
فقــة املوا بتحمــل التزامــات ودفــع مبــالغ لألغــراض الــيت مــن أجلهــا، متــت

 على االعتمادات.
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ــــزام بنفقــــاتا ،ال جيــــوز لألمــــني العــــام ـ 2 تتجــــاوز إمجــــايل االعتمــــادات  اللت
 ألمانــةائحــة ال( ،تنفيذيـةإّال مبوافقـة اللجنــة ال ،الســنوية املوازنـةيف  ،املدرجـة

 .)3الفقرة  10، القاعدة العامة
غـــري كافيـــة لتغطيـــة  ،عتمـــادات الـــيت أقرهـــا اجمللـــس احلـــاكمالإذا تبــني أن ا ـ 3

مـــني العـــام غ األوإدارتـــه، يبلّـــ ،لتنفيـــذ بـــر�مج االحتـــاد ،النفقـــات الالزمـــة
س مـــنح اجمللـــ الـــيت جيـــوز هلـــا أن تطلـــب مـــن ،األمـــر إىل اللجنـــة التنفيذيـــة

ط)، الئحــــة ( 2الفقــــرة  26لنظــــام األساســــي، املــــادة ا( ،إضــــافية اعتمــــادات

 .)4الفقرة  10األمانة القاعدة 
يف احلــاالت الطارئــة، أن متــنح هــذه االعتمــادات  ،جيــوز للجنــة التنفيذيــة ـ 4

لنظــام ( ،ورة لــهوتبلــغ اجمللــس احلــاكم هبــذا اإلجــراء يف أقــرب د ،اإلضــافية

 .)5الفقرة  01القاعدة  ،الئحة األمانة(ط)، و  2الفقرة  26األساسي، املادة 
الســـــــنة املاليـــــــة  لتزامـــــــات عــــــنالتكــــــون االعتمـــــــادات متاحــــــة للوفـــــــاء اب ـ 5

أي  فيذيــة،املخصصــة هلــا. ويعــرض األمــني العــام، عــن طريــق اللجنــة التن
 ،كماحلـــا  علـــى اجمللـــس ،فـــائض مـــن االعتمـــادات يف �ايـــة الســـنة املاليـــة

 ليتخذ قراره بشأن استخدامه.
مـدة اثـين عشـر شـهراً اتليـًة للسـنة  ،لالسـتخدام متاحةل االعتمادات تظ ـ 6

مــن أي التزامــات تتعلــق  ،املاليــة املخصصــة هلــا إذا كانــت ضــرورية لإلبــراء
 لتصـفية اً ببضائع مت توريدها وخدمات ُقّدمت خالل السنة املالية، وأيضـ
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ومل يتم االرتباط هبا بصفة منتظمـة  ،أخرى أي التزامات قانونية مستحقة
 يتم سدادها بعُد خالل السنة املالية.

 ،املتبقـيالنقـدي هذه، خيضع الرصـيد  اً ين عشر شهر الثعند انتهاء مدة ا ـ 7
، 4عـــدة املنصــوص عليــه يف القانفســه إلجـــراء ل ،مــن هــذه االعتمــادات

 أعاله.، 5الفقرة 
قبـل  ـــ اً كّلمـا كـان ذلـك ممكنـــ   مع اللجنة التنفيذية ،يتشاور األمني العام ـ 8

تمـاد د االعيف حـدو  ،إىل بنـد آخـر املوازنـةنقل اعتمادات مـن أحـد بنـود 
 اإلمجايل املخصص ويف إطار السنة املالية ذاهتا.

إجــراء عمليــات النقــل هــذه مــن دون تشــاور مســبق  ،جيــوز لألمــني العــام ـ 9
ايل مـــــن إمجـــــ ،%3مـــــع اللجنـــــة التنفيذيـــــة، علـــــى أّال تتجـــــاوز نســـــبتها 

رة ى الــدو علــ ،ماليـة، لكــن عليـه أن يقــوم بعرضـهااالعتمـادات ألي ســنة 
 ،لــس احلــاكمم اجملقبــل قيــا ،إلبــداء الــرأي بشــأ�ا ،التاليــة للجنــة التنفيذيــة

 بفحص حساابت االحتاد.

 املوارد املالية توفري .5
 

 )5النظام األساسي، املادة ( ،5القاعدة 
اإلضـافية  ،االعتمادات وكذلك، املوازنةّول االعتمادات املدرجة يف مت ـ 1

 احملتملة عن طريق:
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 واألعضاء املنتسبني يف االحتاد؛ ،األعضاء مسامهات (أ)
 أعيـــــــــد أو الــــــــذين ،اً حــــــــديث املنتســــــــبنياألعضــــــــاء  مســــــــامهات  (ب)

 والديون اخلاصة؛ ،انضمامهم
 مسامهات من مصادر خارجية؛ (ج)
 الستثمارات؛من ا اإليرادات (د)
  ؛املتنوعةاإليرادات  (هـ)
 ،4ألحكـام القاعـدة  اً طبقـ ،اجمللس احلـاكم يوافق عليه أي مبلغ (و)

 أعاله. ،7والفقرة  ،5الفقرة 
 ن طريـقعـ ،قاتوإىل أن يتم حتصيل هذه اإليرادات، فإنه ميكن تغطية النف

  .رأس املال العاملصندوق 
الــذي جلــدول االشــرتاكات املقــررة  حتســب اشــرتاكات األعضــاء وفقــاً  ـ 2

ـــــة  اً م تعديلـــــه وفقـــــحيـــــدده اجمللـــــس احلـــــاكم، ويـــــت ـــــدول اعضـــــوية حلال ل
 .املسامهاتيف اتريخ طلب  ،األعضاء يف االحتاد

 يقوم األمني العام مبا يلي: ،للموازنةبعد إقرار اجمللس احلاكم  ـ 3
 و إرسال الواثئق الالزمة إىل األعضاء؛ (أ)

وية يف الســن (ب) إبــالغ األعضــاء ابلتزامــاهتم فيمــا يتعلــق ابملســامهات
 .وازنةامل
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مسـتحقة الـدفع يف بدايـة السـنة املاليـة، وتسـدد يف  االشـرتاكاتتعترب  ـ 4
 كـلّ ة. و السـن تلـكمـارس مـن  اليوم احلـادي والثالثـني مـن شـهر آذار/

 عد من املتأخرات.مسامهة مل تسدد حىت هذا التاريخ ت
 وتدفع ابلفرنكات السويسرية. ،السنوية سامهاتحتسب امل ـ 5
مـــن وختصـــم  ،يســـددها أحـــد أعضـــاء االحتـــاد الـــيت ،تقّيـــد املـــدفوعات ـ 6

 .ضوّيم به العذي قللرتتيب ال ، وفقاً جتاه االحتاد ،مسامهاته امللتزم هبا
إىل كٍل مـن اللجنـة  ،سامهاتتقريراً عن حتصيل امل ،يقدم األمني العام ـ 7

 واجمللس احلاكم. ،التنفيذية
ـــــيت عـــــاودت االناً تقـــــوم الربملـــــا�ت املنضـــــمة حـــــديث ـ 8 إىل  ضـــــمام، أو ال

 ا عـنهتمسـامهامن السنة بسداد كامـل  خالل النصف األول ،االحتاد
 اً ددمت جمــــ، أو الــــيت انضــــاً الســــنة. وتقــــوم الربملــــا�ت املنضــــمة حــــديث

 ســـامهاتخـــالل النصـــف الثـــاين مـــن الســـنة، بســـداد نصـــف هـــذه امل
 فقط.

قـرار بتعليـق عضـويته بسـبب  ،إذا صدر يف شأن أحد أعضاء االحتـاد ـ 9
رات تشــطب أي متــأخ ان هــذا البلــد عــن مباشــرة أعمالــه،توقــف برملــ

 .من االشرتاكات املستحقة على ذلك العضو
سـداد  عـدم بسـبب تعليـق حقوقـه مت الـذي االحتـاد، عضـو . يظـل 10

 وإذا .املتأخرة مسامهاته عن لالحتاد مديناً  االحتاد، جتاه املالية التزاماته



251 
 

فــرتة ال تزيــد علــى عشــر  ، وذلــك خــاللدفــع متأخراتــه الربملــان هــذا ررقــ
منحـه   إعـادة عنـد أن يسـدد فعليـه ه،حقوقـسـنوات منـذ اتريـخ تعليقـه 

 بيـا�ً  ، ويقـدمما ال يقل عن ثلث جمموع املتأخرات املستحقة عليـه حقوقه
 املبلـغ هـذا مـدة معقولـة. ويظـل خالل املتبقي، املبلغ إمجايل تسوية بكيفية

 يف الـوارد ابملعـىن املتـأخرات مـن يعتـربوال  سـداده، يتم مل طاملا خاّصاً، ديناً 
، مـــــن النظـــــام 2، الفقـــــرة 5، واملـــــادة 2، الفقـــــرة 4مـــــن املـــــادة كـــــل 

 .األساسي
ّمت  ،علــى الــرغم مــن أحكــام الفقــرة الســابقة، جيــوز لعضــو ســابق يف االحتــادــ  11

حقوقــه   منحــه إعــادة ويطلــب ،همســامهاتلعــدم قيامــه بســداد  حقوقــهتعليــق 
ــــ  ســـتفادةالحتـــاد، االاكعضـــو يف  ــــ  يف ظـــروف خمففـــة خاصـــةـ ســـقاط إمـــن ـ

ى حــدة حالــة علــكــّل يف   ،جزئــي أو كلــي لديونــه. ويفصــل اجمللــس احلــاكم
 ية.لتنفيذالذي تقدمه له اللجنة ا ،بعد االطالع على التقرير املفصل

 الصناديق .6
 6القاعدة 

 ،لعاديـةا املوازنـةلتغطية نفقات االحتـاد املدرجـة يف ، يتم إنشاء صندوق عام ـ 1
ذا هــوتكــون مصــادر متويــل خاصــة.  مــواز�تا قــد يكــون هنــاك مــن مــوفي

عـاله، مبـا فيهـا أ 1الفقرة  ،5يف القاعدة ، الصندوق من اإليرادات الواردة
 .ملس املال العارأمن صندوق  ،اليت يتم احلصول عليها ،السلفة
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ود يف حـد ،مببلـغ يقـرره اجمللـسس املال العامـل رأ ،يتم إنشاء صندوق ـ 2
 تكفي لألغراض اآلتية:

  النفقات حلني تلقي اإليرادات؛ متويل (أ)
 م.س احلاكاجملل حمتملة، قد يقررها استثنائيةمتويل أي نفقات  (ب)

 يف اآليت: س املال العاملرأصندوق  ،تتمثل مصادر متويل ـ 3
إلعـادة متويلـه  ،السنوية املوازنةاملدرجة يف  ،االعتمادات اخلاصة به (أ)

 و ز�دة رصيده؛ و/أ
 أي مبلغ آخر خيصصه له اجمللس احلاكم. (ب)

للمــوظفني بالئحــة خاصــة  ،التقاعديــةعاشــات امليــتم إنشــاء صــندوق  ـ 4
 به.

 ،وحسـاابت خاصـة أن ينشـئ صـناديق اسـتئمانية ،مني العـامجيوز لأل ـ 5
لــك وذ ،ةاملوازنــألوجــه نشــاط يــتم متويلهــا مــن مــوارد غــري مدرجــة يف 

 ر من اجمللس احلاكم.بناًء على قرا
 ،مــا مل يـُـــَنّص علــى خـــالف ذلــك، تُـــدار هــذه الصـــناديق واحلســـاابت ـ 6

 .احلالية هلذه الالئحة املالية اً وفق
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 إيرادات أخرى .7
 7القاعدة 

اجمللـس احلـاكم، أن يقبـل مسـامهات  بتفـويض مـن ،جيوز لألمني العـام ـ 1
النظـام ( ،كري ذلـغـ مأ ،سـواء كانـت نقديـة ،أو ِمـنٍح وِهبـاتٍ  ،تطوعية

 .(ي)) 21األساسي، املادة 
كصــــندوق   ،املبــــالغ املقبولــــة ألغــــراض حمــــددة مــــن ِقَبــــل املــــانحتُعامــــل  ـ 2

 .إئتماين
 تُعامل األموال املقبولة اليت مل حيدد هلا غرض كإيرادات متنوعة. ـ 3

 
 إيداع أموال االحتاد .8

 8القاعدة 
وال يهـــا أمـــالـــيت تـــودع ف ،أو املصـــارف ،املصـــرف ،األمـــني العـــام ُحيـــّدد

 االحتاد.
 استثمار أموال االحتاد .9

 9القاعدة 
ــــــيت ال تلــــــزم  ،يــــــرخَّص لألمــــــني العــــــام ـ 1 ــــــةأن يســــــتثمر األمــــــوال ال  لتلبي

 املتطلبات الفورية.
 يف الصندوق اخلاص به. ،من االستثمارات ،يُقيَّد الدخل العائد ـ 2
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 الداخلية الرقابة .10

 
 )9ة، القاعدة ئحة األمانال( 10القاعدة 

، أصـــولهوإدارة  ،االحتـــاد موازنـــةمســـؤولية تنفيـــذ  ،يتـــوىل األمـــني العـــام ـ 1
 حيث يقوم مبا يلي:

ــــــةاملاليــــــة  ،واإلجــــــراءات ،عــــــدوضــــــع القوا (أ)  ،التفصــــــيلية الكفيل
 واقتصادية؛ ،ضمان إدارة مالية فّعالةب
تعيــــني املــــوظفني الـــــذين قــــد حيّصـــــلون األمــــوال، ويتحملـــــون   (ب)

ملـاين د الرب دون املـدفوعات، نيابـة عـن االحتـاات، ويسـدّ تزاملاال
 ؛الدويل
ى يــام علــســمح ابلقت ،للرقابــة املاليــة الداخليــة إجــراءات(ج) وضــع 
ــــا إبشــــراف دائــــم أو بتــــدقيق شــــاملحنــــو ف ــــال إّم ــــ ّع ات للعملي
 لضمان: اً أو ابالثنني مع ،املالية

 ،والوإيـداع واسـتخدام األمـ ،عمليـات حتصـيل مجيـع انتظام •
 وارد املالية األخرى لالحتاد؛وامل
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 ،مــــــع االعتمــــــادات كّلهــــــا  ،والنفقــــــاتتطــــــابق االلتزامــــــات  •
أو مــع  اكم،األخــرى الــيت أقرهــا اجمللــس احلــ ،والتــدابري املاليــة

 و ؛خلاصةاألغراض والقواعد املتعلقة ابلصناديق واحلساابت ا
 .لدويلالربملاين ا ملوارد االحتاد االقتصادياالستخدام  •

بشـطب اخلسـائر مسـتفيٍض، السـماح  مـني العـام، بعـد تقـصّ جيوز لأل ـ 2
ع جبميـــ بيـــان مـــع تقـــدمي أو األصـــول األخـــرى، ،أو املخـــزون ،النقديـــة

 .ةاحلساابت السنوي ُشطبت إىل املدقّقني معاملبالغ اليت 
ـــ  جيــوز لألمــني العــام ـ 3 ـــ  يف ظــروف اســتثنائيةـ علــى ســبيل ســداد مبــالغ ـ

يقـدم  لـى أنع ،تعود ابلنفـع علـى االحتـادإذا ارأتى أ�ا  ،اإلكراميات
ي دققمــــإىل  مــــع احلســــاابت الــــيت يقــــّدمها مرفقــــه ،بيــــا�ً هبــــذه املبــــالغ

 احلساابت الداخليني.
 

 املشرت�ت .11
 11القاعدة 

ـــاء ـ 1 ، املمتلكـــات تشـــمل مهـــام الشـــراء مجيـــع اإلجـــراءات الالزمـــة القتن
تلزمات مبـــــا يف ذلـــــك املســـــســـــتئجار الا مســـــواء مـــــن خـــــالل الشـــــراء أ

. وجيـب أن يؤخـذ مـا ينجـز مـن أعمـال هادماٍت مبا فياخلو  والعقارات
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التاليــة عنــد ممارســة وظــائف الشــراء يف االعتبــار املبــادئ العامــة  بعــني
 الحتاد الربملاين الدويل:ا

 العالقة بني اجلودة وأفضل سعر؛ (أ)
 العدالة والنزاهة والشفافية؛ (ب)
 املنافسة الدولية الفّعالة؛  (ج)

 مصلحة االحتاد الربملاين الدويل. د)(
من خالل عمليات  ،واملتطلبات األخرى ،واللوازم ،يتّم شراء املعدات ـ 2

األمــني  فيهــا يــرىالــيت  ،مفتوحــة، إالّ يف احلــاالت االســتثنائية منافســة
حتــــاد اخلـــروج عــــن هـــذه القاعـــدة أمــــر صـــائب ملصـــلحة االأن  ،العـــام

 .الربملاين الدويل
 

 احلساابت .12
 12لقاعدة ا

، ويقـدم حسـاابت الالزمـةاحملاسـبية  ابلسـجّالت ،حيتفظ األمني العام ـ 1
 ،الحتـــادلاحلســاب العـــام  إرادات ونفقـــات تبــّني  ،ســنة ماليـــةكـــّل عــن  

 أي ،مواحلسـاابت اخلاصـة. كمـا يقـدم بشـكل عـا ،وجلميع الصـناديق
 حتاد.من شأ�ا بيان الوضع املايل احلايل لال ،معلومات أخرى

 دم حساابت االحتاد ابلفرنكات السويسرية.تق ـ 2
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 للحساابت التدقيق اخلارجي .13
 

 13القاعدة 
 مراجعـةيُعهـد إليـه  ،حسـاابت خـارجي مـدقق ،تعنيِّ اللجنـة التنفيذيـة ـ 1

 .))(ي 2الفقرة  26لنظام األساسي، املادة ا( ،حساابت االحتاد
عــام يف موعـــد تقريــره إىل األمـــني ال ،احلســاابت اخلـــارجي مـــدققيقــدم  ـ 2

دم . ويقـــةبعـــد �ايـــة الســـنة املاليـــاألول مـــن شـــهر آذار/مـــارس  أقصـــاه
ىل اثنــني إ ،قهاهــذا التقريــر مــع احلســاابت الــيت ّمت تــدقي ،األمــني العــام

 ،ائهمــن بــني أعضــ ،يعينهمــا اجمللــس احلــاكم ،ي احلســاابتمــن مــدقق
ساسـي لنظـام األا( ،مـارس منتصـف شـهر آذار/ أقصـاهوذلك يف موعـد 

 .(ط)) 21دة املا
 خــالل دورتــه الســنويةــــ  ،احلســاابت إىل اجمللــس احلــاكم يقــدم ُمــدِققا ـ 3

ــــ  ،األوىل ـــه مـــ اً مرفقـــ ،احلســـاابت املدققـــةـ ظـــات. ن مالحهبـــا مـــا ير�ن
ـــراء ذمـــة األمـــني ال ،ويقـــرر اجمللـــس احلـــاكم تعلـــق ييمـــا ف ،عـــامســـنو�ً إب

 .)41(الئحة اجمللس احلاكم، القاعدة  ،إبدارته املالية
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 لنفقاتا ملتضمنةاالقرارات  .14
 14القاعدة 

اآلاثر اإلداريـة واملاليـة املرتتبـة علـى معلومـات عـن  ،يقدم األمني العـام ـ 1
 ترتتــب ويكــون مــن شــأنه أن ،يقدمــه أحــد أجهــزة االحتــادأي اقــرتاح 

 عليه أعباء مالية.
عليـه  قابًال للتنفيذ ما مل يوافـق ،ألعباء مالية ال يكون أي قرار ُمنشئٍ  ـ 2

 .الذي يقرر يف الوقت ذاته كيفية متويله ،اجمللس احلاكم
 

 أحكام عامة .15
 15القاعدة 

هـذه الالئحـة وتصـبح سـارية املفعـول اعتبـاراً مـن  ،يقـّر اجمللـس احلـاكم ـ 1
 اتريخ إقرارها.

أو  ،هــــذه الالئحــــةأبٍي مــــن قواعــــد يُقــــدم أي اقــــرتاح بوقــــف العمــــل  ـ 2
شـــهر أالثـــة ل ثقبـــ ،حتـــادعامـــة لالمانـــة ال، ويرســـل إىل أخطيـــاً تعـــديلها 

 .لمجلس احلاكملعلى األقل من االجتماع املقبل 
ــــغ األمــــني العــــام ـ 3 ــــى الفــــور إىل أعضــــاء اجمللــــس  ،يُبلِّ هــــذا االقــــرتاح عل

 إلبداء الرأي. ،وحييله إىل اللجنة التنفيذية ،احلاكم
**** 
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 املراقبني لياتؤو ومس حقوقو  عمل أساليب
 الدويل ملايناالحتاد الرب  اجتماعاتيف 

 
 2003 يف نيسان/أبريل، وُعدِّلت 1999قّرت يف نيسان/أبريل أُ 

 2009 ونيسان/أبريل 2006وأ�ر/مايو 
 .2018وآذار / مارس  2014وتشرين األول/أكتوبر  

 
 يف اركةملشإىل ا دعوهتا تتم اليت ،الدولية تشمل املنظمات .1

نظمات ملبصفة مراقب ا، الدويل االحتاد الربملاين اجتماعات
 :التالية

 صفة هلا اليت  نظماتاملو  ،مؤسسات منظومة األمم املتحدة) أ
 ؛املتحدة لألمم العامة اجلمعيةيف  مراقب

 ؛اإلقليمية احلكومية املنظمات) ب 
، يوسياسيةواجل ،الربملانية واجلمعيات ،العامة اجلمعيات) ج 

 اإلقليمية؛  وشبه، اإلقليمية
 ؛العامل مستوى ىعل ،كوميةاحل غري املنظمات) د
 ؛الدولية السياسية األحزاب احتادات) ه 
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 اً أهداف معها، يلالدو  الربملاين االحتاد يتشارك اليت ملنظماتا )و 
 املشرتكة. وثيقة تتسم ابلفائدة عمل عالقات معهاوأقام  عامة

ب ألحزاات املنظمات الربملانية الدولية واحتادإىل اابلنسبة  .2
تمتع ين ملن منح صفة املراقب إال السياسية الدولية، ال ميك

 أهدافها، يلالدو  الربملاين االحتاد يشاطرها واليت، بوضع رمسي
 .عملها وأساليب العامة

 اجبهحيث يتم مبو  ،سيجري اإلبقاء على املمارسة احلالية .3
 نممّ  هموغري  ،منتظم أساس على دعوهتم تكون من بني التفريق
 دضوء البنو  يف، "ملرة واحدة" أساس على دعوهتم تكون

 العامة. اجلمعية أعمال جدول على، املدرجة
 ىلإ ،كحد أقصى اثنني نيْ موفدَ ، تسجيل للمراقبني حيق .4

 لربامج يسمح هأن الدويل. إال الربملاين لالحتاد العامة اجلمعية
 ترتيب تموي ،واحد موفد إرسال عادةً ، املتحدة األمم وأجهزة
 .كلذل وفقاً  ،العامة اجلمعية يف املقاعد

 ،لعامةااملناقشات  يف ،واحد متحدث تسجيل للمراقبني يسمح .5
 الدائمة. إالَّ  لجانوال ،الدويل الربملاين لالحتاد العامة اجلمعيةيف 
 تحدثم تسجيل، وأجهزهتا املتحدة األمم لربامج يسمح أنه

 .لكل منها واحد
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 نظام. نقطةة احلق يف إاثر  أو ،اإلجابة قحب ال يتمتع املراقبون .6
 احلديث منز  سُيختَصر ،العامة اجلمعيةيف  العامة ناقشةامل يف .7

 ظهار بعضإلكن ميكن . دقائق ثالث إىل ملراقبنيإىل ا ابلنسبة
 األمم ظماتمنيف  ،لرؤساء التنفيذينيا يف الوقت جتاه رونةامل

 الدويل. ينالربملا االحتاد خماطبة يف يرغبون الذين ،املتحدة
 .مرشحني تقدمي وحق التصويت قحب ال يتمتع املراقبون .8
 ممثلي دعوة ــاللجنة  من بتفويض ــالدائمة  اللجان لرؤساء وزجي .9

 قيد وضوعٍ م يف، خربة خاصة الذين ميتلكون، الدولية املنظمات
 لتقدمي، استشارية بصفة للحضور العامة، أمام اجلمعية النظر

 .الصياغة نةجل عمل فرتة خالل ،األمر لزم إذا ،فنيةال املشورة
، ديالتتع أو ،قرارات مشاريع تقدمي، للمراقبني كنمي ال .10

اولة ط على ،لكن ميكنهم تقدمي املعلومات عرب وضع الواثئق
 موضوعة جانباً هلذا الغرض.

 خربة متتلك اليت الدولية املنظمات دعوة ،لألمني العام جيوز .11
 ،مةالعا اجلمعية أعمال جدول على درجمُ  بند حول، خاصة

 .البند حول ماتمعلو  وثيقة تقدميإىل 
 اطبةإىل خم راقبنيامل دعوة ،لرئيس االحتاد الربملاين الدويل وزجي .12

 .استثنائية يف حاالت ،احلاكم اجمللس
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 أربعةكّل ،اقبنياملر  لوضع ميو تق عملية ،التنفيذية اللجنة ريجتُ  .13
  :مزدوج أساس على أعوام

 لربملاينا لالحتاد العامة األمانةمذكرة واقعية تقدمها  )أ(
 الفرتة لخال، مراقبكّل ل الفعلية املشاركة حول، الدويل

 ؛النظر قيد
 يف متثيلهم خبصوص أنفسهم املراقبني نظر وجهات(ب) 

 .الدويل الربملاين االحتاد اجتماعات
**** 
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  STATUTES 

 

INTER-PARLIAMENTARY UNION  -  NOVEMBER 2020 

STATUTES
1
 

OF THE INTER-PARLIAMENTARY UNION 
 

Extensively revised in October 1983 and amended in April 2003, October 2013, 
March 2016, April 2017, March and October 2018 and October 2019. 

 
 

I. NATURE, PURPOSE AND COMPOSITION 
 
 

ARTICLE 1 
 

1. The Inter-Parliamentary Union (IPU) is the international organization of the 
Parliaments of sovereign States. 
 
2. As the focal point for worldwide parliamentary dialogue since 1889, the 
Inter-Parliamentary Union shall work for peace and cooperation among peoples 
and for the solid establishment of representative institutions.  To that end, it shall: 
 

 (a) Foster contacts, coordination and the exchange of experience among 
Parliaments and parliamentarians of all countries; 

 

 (b) Consider questions of international interest and express its views on 
such issues with the aim of bringing about action by Parliaments and 
their members; 

 

 (c) Contribute to the defence and promotion of human rights, which are 
universal in scope and respect for which is an essential factor of 
parliamentary democracy and development; 

 

 (d) Contribute to better knowledge of the working of representative 
institutions and to the strengthening and development of their means 
of action. 

 

3. The IPU, which shares the objectives of the United Nations, supports its 
efforts and works in close cooperation with it.  It also cooperates with regional inter-
parliamentary organizations, as well as with international, intergovernmental and 
non-governmental organizations which are motivated by the same ideals. 
 

4.  The IPU has legal personality and has the authority to enter into international 
agreements, including cooperation agreements with national parliaments and 
inter-parliamentary organizations, as well as with international intergovernmental 
and non-governmental organizations. 
 
 

ARTICLE 2 
 

 The Headquarters of the Inter-Parliamentary Union shall be at Geneva. 
 
 

ARTICLE 3 
 

1. Every Parliament constituted in conformity with the laws of a sovereign State 
whose population it represents and on whose territory it functions may request 
affiliation to the Inter-Parliamentary Union.  A National Group representing any 
such Parliament and which is already affiliated at the time of the approval of this 

Article
2
 may choose to remain a Member of the IPU. 

 
1 In these Statutes, whenever the words "parliamentarian", "President", "Vice-President", "delegate", 

"representative", "member" and "observer" are used, they should be construed as referring to both 
women and men. 

2  April 2001 
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2. Any Parliament constituted in conformity with the basic law of a territorial 
entity whose aspirations and entitlement to statehood are recognized by the United 
Nations, and which enjoys the status of Permanent Observer to the United Nations 
with substantial additional rights and privileges, may also become a Member of the 
Inter-Parliamentary Union. 
 

3. In a federal State, only the federal Parliament may make a request to 
become a Member of the Inter-Parliamentary Union.  
 

4. Every Member of the IPU shall adhere to the principles of the IPU and 
comply with its Statutes. 
 

5. International parliamentary assemblies established under international law 
by States which are represented in the IPU may, upon their request and after 
consultation with the relevant Members of the IPU, be admitted by the Governing 
Council as Associate Members. 
 
 

ARTICLE 4 
 

1. The decision to admit or readmit a Parliament shall be taken by the 
Governing Council, to which requests for affiliation or reaffiliation are 
communicated by the Secretary General. The Governing Council shall take its 
decision based on the advice of the Executive Committee, which shall consider 
whether the conditions stipulated in Article 3 are fulfilled, and report thereon. 
 

2. When a Member of the IPU has ceased to function as such, the Executive 
Committee shall consider the situation and express an opinion to the Governing 
Council. The Governing Council shall take a decision on the suspension of the 
affiliation of that Member to the IPU. 
 
 

ARTICLE 5 
 

1. Each Member and Associate Member of the IPU shall make an annual 
contribution to the expenses of the IPU in accordance with a scale approved by the 
Governing Council (cf. Financial Regs., Rule 5). 
 

2. Any Member of the IPU which is in arrears in the payment of its financial 
contributions to the Organization shall have no votes in the statutory bodies of the 
Inter-Parliamentary Union if the amount of its arrears equals or exceeds the 
amount of the contributions due from it for the preceding two full years.  The 
Governing Council may, nevertheless, permit such a Member to vote if it is 
satisfied that the failure to pay is due to conditions beyond the control of the 
Member of the IPU.  Prior to examining this question, the Governing Council may 
receive a written explanation from the Member concerned.  Notwithstanding the 
provisions of Article 10.2 of the Statutes, such a Member shall not be represented 
by more than two delegates at meetings convened by the IPU.  An Associate 
Member which is in arrears of the payment of its financial contributions in an 
amount that equals or exceeds the amount of the contributions due from it for the 
preceding two full years, shall not be represented by more than one delegate at 
meetings convened by the IPU. 
 

3. When a Member or Associate Member of the IPU is three years in arrears in 
the payment of its contributions to the IPU, the Executive Committee shall consider 
the situation, on a case-by-case basis, and in close consultation with the Member 
or Associate Member concerned, and express an opinion to the Governing Council.  
The Governing Council shall take a decision on the suspension of the rights of that 
Member or Associate Member. 
 
 
 
 



 - 3 - STATUTES 

INTER-PARLIAMENTARY UNION - NOVEMBER 2020 

ARTICLE 6 
 

1. All Members or Associate Members of the IPU shall have their own rules 
governing their participation in the IPU’s work.  They shall make all structural, 
administrative and financial provisions required to ensure their effective 
representation in the IPU, the implementation of the decisions taken and to 
maintain relations with the IPU Secretariat, to which they shall submit an annual 
report of their activities, including the names of their officers and the list or the total 
number of their members. 
 

2. It is the sovereign right of each Member of the IPU to decide on the manner 
in which it organizes its participation in the IPU. 
 
 

ARTICLE 7 
 

 It is the duty of the Members of the IPU to submit the resolutions of the IPU 
within their respective Parliament, in the most appropriate form; to communicate 
them to the Government; to stimulate their implementation and to inform the IPU 
Secretariat, as often and fully as possible, particularly in its annual reports, of the 
steps taken and the results obtained (cf. Assembly, Rule 39.2).  To this end, 
all heads of delegations to IPU Assemblies should submit in accordance with 
national laws a report to their national parliaments with a copy to the IPU Secretary 
General as soon as possible following the closure of the Assembly. 
 
 

II. ORGANS 
 

ARTICLE 8 
 

 The organs of the Inter-Parliamentary Union are: the Assembly, the 
Governing Council, the Executive Committee and the Secretariat. 
 
 

III. THE ASSEMBLY 
 

ARTICLE 9 
 

1. The Inter-Parliamentary Union shall meet in Assembly twice a year. 
 
2. The place and date of each session shall be determined by the Governing 
Council (cf. Assembly, Rule 4.2). 
 
3. In exceptional circumstances, the Governing Council may decide to change 
the place and date of the Assembly or not to hold it.  In an emergency, the 
President of the Inter-Parliamentary Union may take such a decision with the 
consent of the Executive Committee. 
 
 

ARTICLE 10 
 

1. The Assembly shall be composed of parliamentarians designated as 
delegates by the Members of the IPU.  Members shall include men and women 
parliamentarians in their delegation and shall strive to ensure their equal 
representation. 
 

2. The number of members of Parliament appointed as delegates to the 
Assembly by a Member of the IPU shall in no case exceed eight in respect of 
Parliaments of countries with a population of less than 100 million inhabitants, or 
10 in respect of Parliaments of countries with a population of 100 million 
inhabitants or more.  
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3. A Member Parliament may register one additional delegate if at least one 

young parliamentarian
3
 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. 
 

4. Any delegation that for two consecutive sessions of the Assembly is 
composed exclusively of parliamentarians of the same sex shall automatically be 
reduced by one person. 
 
 

ARTICLE 11 
 

1. The Assembly shall be opened by the President of the Inter-Parliamentary 
Union or, in his/her absence, by the Vice-President of the Executive Committee 
designated in conformity with Rule 5.2 of the Rules of the Executive Committee. 
 

2. The Assembly shall choose its President, Vice-Presidents and Tellers. 
 

3. The number of Vice-Presidents shall be equal to that of the Members of the 
IPU represented at the Assembly. 
 
 

ARTICLE 12 
 

 The Assembly debates issues which, under the provisions of Article 1 of the 
Statutes, fall within the scope of the IPU, and makes recommendations expressing 
the views of the Organization on these questions. 
 
 

ARTICLE 13 
 

1. The Assembly is assisted in its work by Standing Committees, whose 
number and terms of reference are determined by the Governing Council 
(cf. Art. 21 (e)). 
 

2. Standing Committees shall normally prepare reports and/or draft resolutions 
for the Assembly and perform other functions as set out in the Rules (cf. Standing 
Committees, Rule 6.5). 
 

3. Standing Committees may also be instructed by the Governing Council to 
study an item included in the latter's agenda and make a report to that organ. 
 
 

ARTICLE 14 
 

1. The Assembly shall establish the agenda for its subsequent session 
(cf. Assembly Rule 10). 
 

2. The Assembly may include one emergency item in its agenda (cf. Assembly 
Rule 11). 
 
 

ARTICLE 15 
 

1. Only delegates present in person shall have the right to vote. 
 

 
3  In these Statutes, whenever the words "young parliamentarians" are used, they should be construed 

as referring to parliamentarians who are below the age of 45 years.   
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2. The number of votes to which each Member of the IPU is entitled shall be 
calculated on the following basis: 
 

(a) Each Member of the IPU shall have a minimum of 10 votes; 
 

(b) Each Member of the IPU shall have the following additional number of 
votes in relation to the population of its country: 

 
From 1 to  5 million 

inhabitants:  
 1 vote 

From more than 5 to  10  " "  2 votes 
 " " " 10 to  20  " "  3 " 
 " " " 20 to  30  " "  4 " 
 " " " 30 to  40  " "  5 " 
 " " " 40 to  50  " "  6 " 
 " " " 50 to  60  " "  7 " 
 " " " 60 to  80  " "  8 " 
 " " " 80 to  100  " "  9 " 
 " " " 100 to  150  " "  10 " 
 " " " 150 to  200  " "  11 " 
 " " " 200 to  300  " "  12 " 
From " "    300  " "  13 " 

 

(c) Any delegation that for two consecutive sessions is composed 
exclusively of parliamentarians of the same sex shall have a minimum 
of eight votes (instead of the 10 for mixed delegations) at the 
Assembly of the Inter-Parliamentary Union.  For delegations entitled to 
a certain number of additional votes, the overall calculation will be 
made on the basis of eight votes instead of 10. 

 

3. A delegation may split its votes so as to express the diverse views of its 
members.  No single delegate may record more than 10 votes. 
 
 

ARTICLE 16 
 

1. Voting at the Assembly shall be conducted by roll call, except when the 
decision before the Assembly meets with no opposition. 
 

2. For the election of officers, voting shall be held by secret ballot if at least 
20 delegates so request. 
 
 

IV. GOVERNING COUNCIL 
 

ARTICLE 17 
 

1. The Governing Council shall normally hold two sessions a year 
(cf. Governing Council, Rule 5). 
 

2. The Governing Council shall be convened in extraordinary session by the 
President if the latter or the Executive Committee deems this necessary, or a 
quarter of the Governing Council's members so request. 
 
 

ARTICLE 18 
 

1. The Governing Council shall be composed of three representatives from 
each Member of the IPU (cf. Governing Council, Rule 1.2).   
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2. All the members of the Governing Council must be sitting members of 
Parliament. 
 

3. In case of the death or resignation of a representative, or a representative's 
inability to attend, the IPU Member concerned shall appoint a substitute. 
 
 

ARTICLE 19 
 

1. The Governing Council shall elect the President of the Inter-Parliamentary 
Union for a period of three years (cf. Governing Council, Rules 6, 7 and 8). The 
President of the Inter-Parliamentary Union is the political head of the Organization 
and shall be ex officio President of the Governing Council. 
 

2. The retiring President shall not be eligible for re-election for three years and 
shall be replaced by a person belonging to another Parliament.  An endeavour will 
be made to ensure a regular rotation between the different geopolitical groups. 
 

3. The election shall take place during the second Assembly of the year.  If, for 
exceptional reasons, the Assembly cannot be convened, the Governing Council 
may nevertheless hold the election. 
 

4. In case of the resignation, loss of parliamentary mandate or death of the 
President, the functions of the President shall be exercised by the Vice-President 
of the Executive Committee appointed by the latter, until such time as the 
Governing Council elects a new President.  The same provision shall apply in the 
case of the suspension of the rights or affiliation of the Member of the IPU to which 
the President of the Inter-Parliamentary Union belongs. 
 

5. The President shall also be assisted in his/her work between the statutory 
sessions by a group of six vice-presidents representing each of the geopolitical 
groups and appointed from among the members of the Executive Committee for a 
renewable term of one year. 
 
 

ARTICLE 20 
 

1. The Governing Council determines and guides the activities of the Inter-
Parliamentary Union and oversees their implementation in conformity with the 
purposes defined in the Statutes. 
 

2. The Governing Council shall adopt its agenda. A provisional agenda shall be 
established by the Executive Committee (cf. Governing Council, Rule 12.2).  Any 
member of the Governing Council may submit supplementary proposals to this 
provisional agenda (cf. Governing Council, Rule 13). 
 
 

ARTICLE 21 
 

 The Governing Council shall perform, in particular, the following functions: 
 

 (a) Decide on the admission and readmission of Members of the IPU, as 
well as on the suspension of their rights or affiliation, in accordance 
with Article 4 and 5.3 of the Statutes; 

 

 (b) Decide on the place and date of the Assembly (cf. Art. 9.2 and 
Assembly, Rule 4.2); 

 

(c) Propose the President of the Assembly; 
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 (d) Decide on the holding of all other inter-parliamentary meetings by the 
IPU, including the creation of ad hoc committees to study specific 
problems; determine the modalities thereof and express its opinion on 
their conclusions; 

 

 (e) Set the number and terms of reference of the Standing Committees of 
the Assembly (cf. Art. 13.1); 

 

 (f) Set up ad hoc or special committees and working groups while 
ensuring geopolitical, geographical (regional and sub-regional) and 
gender balance in their composition; 

 

 (g) Determine the categories of observers at IPU meetings and their 
rights and responsibilities and decide which international 
organizations and other bodies shall have observer status at the IPU’s 
meetings on a regular basis (cf. Assembly, Rule 2; Governing Council, 
Rule 4; Standing Committees, Rule 3.1), in addition to inviting on an 
occasional basis observers that may contribute to the study of a 
particular item on the Assembly agenda; 

 

 (h) Adopt annually the work programme and budget of the IPU and 
establish the scale of contributions (cf. Financial Regs., Rules 3.1 
and 5.2); 

 

 (i) Approve, each year, the accounts for the preceding fiscal year on the 
recommendation of two Auditors, whom it shall appoint from among its 
members (cf. Governing Council, Rule 41; Financial Regs., Rule 13.3; 
Secretariat, Rule 12); 

 

 (j) Authorize the acceptance of donations and legacies (cf. Financial 
Regs., Rule 7.1); 

 

 (k) Elect the members of the Executive Committee (cf. Governing 
Council, Rules 37, 38 and 39); 

 

 (l) Appoint the Secretary General of the IPU (cf. Art. 28.1; Secretariat, 
Rule 3.1); 

 

 (m) Adopt its own Rules and express its opinion on proposals to amend 
the Statutes (cf. Governing Council, Rule 45.1). 

 
 

ARTICLE 22 
 

 The Forum of Women Parliamentarians shall meet on the occasion of both 
annual sessions of the Assembly and shall report on its work to the Governing 
Council.  This Forum shall establish its own Rules, which shall be approved by the 
Governing Council.  The Forum is assisted by a Bureau, whose Rules it shall 
approve. The Bureau will meet during both annual sessions of the Assembly.  
 
 

ARTICLE 23 
 

 The Committee on the Human Rights of Parliamentarians shall meet on the 
occasion of both annual sessions of the Assembly and may hold additional 
sessions and organize missions as necessary.  The Committee shall report on its 
work to the Governing Council.  The Committee shall establish its own Rules, 
which shall be approved by the Governing Council. 
 
 

ARTICLE 24 
 

 The Forum of Young Parliamentarians of the IPU shall meet on the occasion 
of both annual sessions of the Assembly and shall report on its work to the 
Governing Council. The Forum shall establish its own Rules, which shall be 
approved by the Governing Council. 
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V. EXECUTIVE COMMITTEE 
 

ARTICLE 25 
 

1. The Executive Committee shall be composed of the President of the 
Inter-Parliamentary Union, 15 elected members belonging to different Parliaments, 
the President of the Bureau of Women Parliamentarians and the President of the 
Board of the Forum of Young Parliamentarians. 
 

2. The President of the Inter-Parliamentary Union shall be ex officio President 
of the Executive Committee.  Fifteen members shall be elected by the Governing 
Council; not less than 12 shall be elected from among the members of the 
Governing Council to which they shall continue to belong during their mandate.   

Each sex shall be represented by no less than one third of the elected members.
4
  

 

3. In elections to the Executive Committee, consideration shall be given to the 
contribution made to the work of the IPU by the candidate and the Member of the 
IPU concerned.  Only parliamentarians from States where women have both the 
right to vote and the right to stand for election are eligible to sit on the Executive 
Committee. 
 

4. The 15 elected seats will be assigned to the geopolitical groups by applying 
the St. Laguë system to the total number of votes their members are entitled to 
cast in the Assembly.  Should there be a change in the number of seats on the 
Executive Committee to which a geopolitical group is entitled, each seat concerned 
shall only be reassigned once the term of the existing holder of the seat has 
expired. 
 

5. The term of office of the elected members of the Executive Committee shall 
be four years.  At least two members shall retire in rotation each year.  A retiring 
member shall not be eligible for re-election for two years and shall be replaced by a 
member belonging to another Parliament.  The President of the Bureau of Women 
Parliamentarians shall serve a two-year term, which can be renewed once (cf. 
Forum of Women Parliamentarians, Rule 33.4).  The President of the Board of the 
Forum of Young Parliamentarians shall serve a two-year term, which cannot be 
renewed (cf. Board of the Forum of Young Parliamentarians, Rule 5.7). 
 

6. If a member of the Executive Committee dies, resigns or ceases to be a 
parliamentarian, the Member of the IPU concerned shall appoint a substitute to 
serve until the next session of the Governing Council, when an election shall be 
held.  If the newly elected member is from a different Parliament than the outgoing 
member, he/she will serve a full term.  Otherwise, the new member shall complete 
the term of office of his/her predecessor.  If the President of the Bureau of Women 
Parliamentarians dies, resigns or ceases to be a parliamentarian, the First 
Vice-President or Second Vice-President, as the case may be, will complete the 
term of office of the predecessor. The youngest member present of the Board of 
the Forum of the Young Parliamentarians shall replace the President of the Board 
in his/her absence. (cf. Board of the Forum of Young Parliamentarians, Rule 5.9). 
 

7. If the President of the Bureau is already a member of the Executive 
Committee or belongs to the same Parliament as one of the 15 members, she shall 
be replaced by the First Vice-President of the Bureau, or the Second Vice-
President should the First Vice-President be a member of the Executive Committee 
or belong to the same Parliament as one of the 15 members. 

 
4  Groups with 4 seats will include an equal number of men and women;  
 Groups with 3 seats will include at least one man and one woman;  
 Groups with 2 seats will include an equal number of men and women;  
 Groups with 1 seat will ensure that the seat is held at least by a man and a woman over three 

terms.   
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8. If a member of the Executive Committee is elected President of the Inter-
Parliamentary Union, the Governing Council shall elect a member to fill the vacant 
seat.  In such a case, the question shall be included automatically in the agenda of 
the Governing Council.  The term of office of the new member shall be four years. 
 

9. Members of the Executive Committee shall not simultaneously hold office as 
Bureau members of Standing Committees. 
 
 

ARTICLE 26 
 

1. The Executive Committee shall be the administrative organ of the 
Inter-Parliamentary Union. 
 

2. The Executive Committee shall perform the following functions: 
 

 (a) Consider, whenever a Parliament makes a request for affiliation or 
reaffiliation to the Union, whether the conditions mentioned in Article 3 
of the Statutes are fulfilled, and to inform the Governing Council of its 
conclusions (cf. Art. 4); 

 

 (b) Summon the Governing Council, in case of emergency (cf. Art. 17.2); 
 

 (c) Set the date and place of the Governing Council sessions and 
establish the provisional agenda; 

 

 (d) Express an opinion on the insertion of supplementary items in the 
agenda of the Governing Council; 

 

 (e) Propose to the Governing Council the five-year IPU Strategy, as well 
as its annual work programme and budget of the IPU (cf. Financial 
Regs., Rule 3.4), and examine the progress made in meeting IPU 
objectives, as stipulated in Article 1 of the Statutes; 

 

(f)  Examine and submit for the approval of the Governing Council the 
Organization’s policies on transparency and accountability, as well as 
its communications strategy, in keeping with the overall five-year IPU 
Strategy; 

 

 (g) Inform the Governing Council at its sessions about the activities of the 
Executive Committee through a report by the President; 

 

 (h) Oversee the administration of the IPU Secretariat as well as its 
activities in the execution of the decisions taken by the Assembly or by 
the Governing Council and receive, for this purpose, all reports and 
necessary information; 

 

 (i) Examine candidatures for the post of Secretary General with the aim 
of submitting a proposal to the Governing Council and establish the 
terms of office of the Secretary General appointed by the Governing 
Council; 

 

 (j) Request the Governing Council to grant supplementary appropriations 
should the budget appropriations approved by the Governing Council 
appear to be insufficient to cover the expenditure required for the 
execution of the programme and the administration of the IPU; in 
urgent cases, grant these appropriations provided that it shall inform 
the Governing Council of such action at the latter's next session; 
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 (k) Designate an External Auditor entrusted with auditing the accounts of 
the IPU (cf. Financial Regs., Rule 13.1);  

 

 (l) Determine the scales of the salaries and allowances of staff members 
of the IPU Secretariat (cf. Staff Regs., Section IV); 

 

 (m) Adopt its own Rules; 
 

 (n) Carry out all the functions which the Governing Council delegates to it 
in accordance with the Statutes and Rules. 

 
 

VI. GEOPOLITICAL GROUPS 
 

ARTICLE 27 
 

1. The Members of the Inter-Parliamentary Union may form geopolitical 

groups.
5
  Each group shall decide on the working methods that best suit its 

participation in the activities of the Organization.  It shall inform the IPU Secretariat 
of its composition, the names of its officers, and its rules of procedure. 
 

2. The Members that belong to more than one geopolitical group shall inform 
the Secretary General which geopolitical group they represent for the purposes of 
submitting candidatures for positions within the IPU. 
 

3. The Executive Committee may invite the Chairs of the geopolitical groups to 
participate in its discussions in an advisory capacity. 
 
 

VII. IPU SECRETARIAT  
 

ARTICLE 28 
 

1. The IPU Secretariat comprises the totality of the staff of the Organization 
under the direction of the Secretary General of the IPU (cf. Secretariat, Rule 2), 
who shall be appointed by the Governing Council (cf. Art. 21 (l)). 
 

2. The Secretariat shall perform the following functions: 
 

 (a) Be the permanent Headquarters of the IPU; 
 

 (b) Keep records on the Members of the IPU and endeavour to foster new 
requests for affiliation; 

 

 (c) Support and stimulate the activities of the Members of the IPU and 
contribute, on the technical level, towards the harmonization of these 
activities; 

 
 (d) Prepare the questions to be considered at inter-parliamentary 

meetings and distribute the necessary documents in due time; 
 
 (e) To provide for the execution of the decisions of the Governing Council 

and of the Assembly; 
 

 
5 At the time of approval of this Article, the geopolitical groups active in the IPU were the African 

Group, the Arab Group, the Asia-Pacific Group, the Eurasia Group, the Group of Latin America and 
the Caribbean and the Twelve Plus Group. 
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 (f) Prepare proposals for the five-year IPU Strategy, the annual work 
programme and budget for the consideration of the Executive 
Committee (cf. Financial Regs., Rule 3.2, 3.3 and 3.7); 

 
(g)  Prepare for the consideration of the Executive Committee policies and 

reports on transparency and accountability to be approved by the 
Governing Council; 

 
(h) Collect and disseminate information concerning the structure and 

functioning of representative institutions; 
 
 (i) Maintain relations between the IPU and other international 

organizations and, in general, its representation at international 
conferences; 

 
 (j) Maintain the archives of the Inter-Parliamentary Union. 
 
 

VIII. ASSOCIATION OF SECRETARIES GENERAL  
 OF PARLIAMENTS 

 

ARTICLE 29 
 

1. The Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP) shall be a 
consultative body of the Inter-Parliamentary Union. 
 
2. The activities of the ASGP and those of the organs of the Inter-Parliamentary 
Union competent to study parliamentary institutions are complementary.  They 
shall be coordinated by means of consultations and close collaboration at the 
stages of preparation and implementation of projects. 
 
3. The ASGP shall be administered autonomously.  The IPU shall make an 
annual contribution to the budget of the ASGP.  The Rules which the ASGP 
establishes shall be approved by the Governing Council of the Inter-Parliamentary 
Union. 
 
 

IX. AMENDMENTS TO THE STATUTES 
 

ARTICLE 30 
 

1. Any proposal to amend the Statutes shall be submitted in writing to the IPU 
Secretariat at least three months before the meeting of the Assembly.  The IPU 
Secretariat will immediately communicate all such proposals to the Members of the 
IPU.  The consideration of such proposed amendments shall be automatically 
placed on the agenda of the Assembly. 
 
2. Any sub-amendments shall be submitted in writing to the IPU Secretariat at 
least six weeks before the meeting of the Assembly. The Secretariat will 
immediately communicate all such sub-amendments to the Members of the IPU. 
 
3. After hearing the opinion of the Governing Council, expressed through a 
simple majority vote, the Assembly shall decide on such proposals by a two-thirds 
majority vote. 
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RULES OF THE ASSEMBLY1 
 

Extensively revised in October 1983 and amended in April 2003, October 2013, 
March 2016, April 2017 and March 2018. 

 
 

I. COMPOSITION 
 

RULE 1 
 

1. The Assembly shall be composed of sitting members of Parliament 
designated by the Members of the IPU as delegates in conformity with Article 10 of 
the Statutes. 
 
2. Associate Members shall participate in the Assembly and its Standing 
Committees with the same rights as ordinary Members, with the exception of the 
right to vote and to present candidates for elective offices. 
 
 

RULE 2 
 

1. Representatives of international organizations may be invited by the 
Governing Council to follow the work of the Assembly in the capacity of observers.  
Representatives of other bodies to which observer status has been granted by the 
United Nations General Assembly may also be invited by the Governing Council as 
observers (cf. Statutes, Art. 21 (g)). 
 

2. Observers may only speak on the invitation of the President.2 
 
 

RULE 3 
 

 Members of the IPU may designate former parliamentarians to follow the 
work of the Assembly as honorary members of their delegation.  
 
 

II. SESSIONS 
 

RULE 4 (cf. Statutes, Art. 9) 
 

1. The Assembly will meet twice a year and normally last for four days.  At least 
one session of the year shall be held in Geneva, unless the IPU governing bodies 
decide otherwise. 
 
2. The place and date of each Assembly shall be determined by the Governing 
Council, if possible one year in advance (cf. Statutes, Art. 21 (b), Assembly 
Rule 6).  The Assembly may be held in a host country only if all IPU Members, 
Associate Members and Observers are invited and if their representatives shall be 
granted the visas required for participation by the government of the host country.  
The convocation of the Assembly shall be sent to all Members of the IPU at least 
four months before the opening of the session. 
 
 

RULE 5 
 

1. The Member of the IPU inviting the Assembly shall be responsible for 
providing all necessary facilities for the session, in conformity with an Agreement 
concluded with the Secretary General acting on behalf of the IPU. 
 
2. The Governing Council may, however, decide whether it is necessary in 
certain cases for the IPU and other Members of the IPU to bear part of the 
expenses of organizing an Assembly.  

 
1 In these Rules, whenever the words "President", "Vice-President", "representative", "delegate", 

"member" and "observer" are used, they should be construed as referring to both women and men. 
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RULE 6 
 

 The dates of each Assembly shall be determined by the Governing Council 
in consultation with the host Member (cf. Assembly Rule 4.2). 
 
 

III. PRESIDENCY - STEERING COMMITTEE 
 

RULE 7 (cf. Statutes, Art. 11) 
 

1. The Assembly shall be opened by the President of the Inter-Parliamentary 
Union or, in the President's absence, by the Vice-President of the Executive 
Committee designated in conformity with Rule 5.2 of the Rules of the Executive 
Committee. 
 
2. The Assembly shall choose its President (cf. Statutes, Art. 21 (c)), 
Vice-Presidents and Tellers. 
 
3. The number of Vice-Presidents shall be equal to that of the Members of the 
IPU represented at the Assembly. 
 
 

RULE 8 
 

1. The President shall open, suspend and close the sittings, direct the work of 
the Assembly, see that the Rules are observed, call upon speakers, put questions 
to the vote, make known the results of the voting and declare the Assembly closed.  
The President's decisions in these matters shall be final and not open to debate. 
 
2. The President shall decide on all matters not covered by these Rules, after 
having taken the advice of the Steering Committee if necessary. 
 
 

RULE 9 
 
1. The Steering Committee of the Assembly shall be composed of the 
President of the Assembly, the President of the Inter-Parliamentary Union and the 
Vice-President of the Executive Committee designated in conformity with Rule 5.2 
of the Rules of the Executive Committee.  The Presidents of Standing Committees 
may take part in its work in an advisory capacity. 
 
2. This Committee, which shall be assisted by the Secretary General of the 
IPU, shall take all appropriate measures to ensure the effective organization and 
normal functioning of the Assembly proceedings, in conformity with the Statutes 
and Rules of the IPU. 
 
 

IV. AGENDA – REPORTS AND RESOLUTIONS -  
 ORDER OF DEBATES 

 
RULE 10 
 

1. The agenda of the Assembly, approved on the occasion of its previous 
session, shall include a General Debate with an overall theme, normally two 
subject items proposed by the Standing Committees and relating to their own field 
of competence (cf. Standing Committees, Rule 6.1 and Statutes, Art. 14.1) as well 
as possible reports submitted by the Standing Committees.  
 
2. The agenda shall be communicated to all Members of the IPU by the 
Secretary General at least four months before the opening of the Assembly. 
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RULE 11 (cf. Statutes, Art. 14.2) 
 

1. Any Member of the IPU may request the inclusion of an emergency item in 
the Assembly agenda.  Such a request must be accompanied by a brief 
explanatory memorandum and a draft resolution, which clearly define the scope of 
the subject covered by the request.  The IPU Secretariat shall communicate the 
request and any such documents immediately to all Members. 
 
2. Consideration and acceptance by the Assembly of a request for the inclusion 
of an emergency item in its agenda shall be subject to the following provisions: 
 

(a) A request for the 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.  Such a request must receive a two-thirds 
majority of the votes cast in order to be accepted. 

(b) The Assembly may place only one emergency item on its agenda.  
Should several requests obtain the requisite majority, the one having 
received the largest number of positive votes shall be accepted. 

(c) The authors of two or more requests for the inclusion of an emergency 
item may combine their proposals to present a joint one, provided that 
each of the original proposals relates to the same subject. 

(d) The subject of a proposal that has been withdrawn by its authors or 
rejected by the Assembly cannot be included in the draft resolution 
submitted on the emergency item, unless it is clearly referred to in the 
request and title of the subject adopted by the Assembly. 

 
 

RULE 12 
 

 Before taking a decision on a request for the inclusion of an emergency item 
and after hearing the opinion of the Steering Committee on its admissibility, the 
Assembly shall hear a concise explanation from the sponsor and a statement from 
one speaker holding a contrary opinion, neither of whom shall enter into the 
substance of the matter. 
 
 

RULE 13 
 

As a rule, the Assembly will appoint two rapporteurs for each subject item 
proposed by a Standing Committee.  These rapporteurs will prepare a succinct, 
action-oriented draft resolution and an accompanying explanatory memorandum.  
Members of the IPU may contribute to the drafting process by submitting their brief 
written inputs in one of the official languages of the IPU (cf. Assembly, Rule 37.1).  
The arrangements for the submission of such written inputs shall be indicated in 
the convocation of the Assembly (cf. Standing Committees, Rule 13.1). 
 

RULE 14 
 

 The procedure for the submission of draft resolutions on the emergency item 
shall be determined by the Assembly on the recommendation of the Steering 
Committee. 
 
 

RULE 15 
 

1. The Assembly shall start by holding a General Debate with an overall theme.  
During this General Debate, Members may also address the political, economic 
and social situation in the world.  This debate may give rise to the adoption of an 
outcome document, as decided by the Assembly Steering Committee and 
approved by the IPU Executive Committee. 
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2. The subject items placed by the Assembly on its agenda shall be debated by 
the Standing Committees, which shall prepare draft resolutions for consideration by 
the Assembly (cf. Statutes, Art. 13.2).  
 
3. The emergency item shall be dealt with according to an ad hoc procedure 
approved by the Assembly, on the proposal of the Steering Committee. 
 
4. The Assembly shall vote on the texts submitted by the Standing Committees, 
without holding a debate on the substance of these questions. 
 
 

RULE 16 
 

1. No debate may be opened or vote taken on a question which the Assembly 
has examined and on which it has taken a decision. 
 
2. However, in exceptional circumstances, the Steering Committee may submit 
to the Assembly a motion proposing that a procedural decision already taken be 
reconsidered; a positive decision on such a motion shall be based on a consensus 
among the delegations. 
 
 

V. AMENDMENTS 
 

RULE 17 
 

1. Any delegate may submit amendments relating to the draft resolutions 
prepared by the rapporteurs on the subject item included in the agenda approved 
by the Assembly.  They shall be deposited with the IPU Secretariat no later than 15 
days before the opening of the Assembly.  However, the Forum of Women 
Parliamentarians shall be permitted to submit amendments incorporating a gender 
perspective at any time prior to the closure of the first sitting of the respective 
Standing Committee (cf. Standing Committees, Rule 13.2). 
 
2. Sub-amendments relating to these draft resolutions may be submitted until 
the Standing Committee adopts the draft resolution intended for the Assembly. 
 
3. In order to facilitate the work of the Committee, the rapporteurs may propose 
a new text in order to give due consideration to proposed amendments and sub-
amendments. 
 
4. When the Assembly is called upon to take a decision on the draft resolution 
prepared by the Standing Committee, the only amendments in order, other than 
those of a purely drafting nature, shall be those incorporating the content of earlier 
proposals submitted within the statutory deadlines but not accepted by the 
Standing Committee. 
 
5. When the Assembly is called upon to take a decision on any other draft 
resolution, amendments and sub-amendments may be submitted until the 
Assembly adopts the texts to which they relate. 
 
 

RULE 18 
 
1. Amendments and sub-amendments shall relate directly to the text.  They 
may only call for an addition, a deletion or a modification to the initial draft, without 
having the effect of changing its scope or nature. 
 
2. The President of the Assembly shall determine whether or not amendments 
and sub-amendments which are to be voted on in plenary sitting of the Assembly 
are in order. 
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RULE 19 
 
1. Amendments and sub-amendments shall be voted on before the text to 
which they relate. 
 
2. If two or more amendments apply to the same words in a draft resolution, the 
one which is furthest removed from the text under consideration shall have priority 
over the others and shall be put to the vote first. 
 
3. If two or more amendments are mutually exclusive, the adoption of the first 
shall imply the rejection of the other amendment(s) bearing on the same words.  If 
the first amendment is rejected, the next amendment in order of priority shall be put 
to the vote; the same procedure shall be applied for each of the following 
amendments. 
 
4. In case of doubt regarding the priority, the President shall decide. 
 
 

RULE 20 
 
 Unless the President decides otherwise, the only speakers on an 
amendment or a sub-amendment shall be the sponsor, one delegate holding a 
contrary opinion and, if need be, the Rapporteur of the Standing Committee 
(cf. Standing Committees, Rule 26). 
 
 

VI. SPEAKING RIGHTS - ORDER - PROCEDURAL MOTIONS 
 

RULE 21 
 
 No delegate may speak without the authorization of the President. 
 
 

RULE 22 
 

1. Two representatives of each delegation may speak during the General 
Debate.  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.
2
 

 
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 above, the President may, at 
the end of the corresponding sitting, give the floor briefly to a delegation wishing to 
exercise its right of reply. 
 
 

RULE 23 
 
1. As a general rule, delegates shall take the floor in the order in which they 
have asked to speak. 
 
2. However, the registration of speakers for the General Debate shall be 
governed by a specific procedure established by the Assembly. 
 
3. Speakers may only be interrupted by other delegates on a point of order.  
 
4. The President shall rule immediately and without debate on all points of 
order. 

 
2   In these Rules, whenever the words “young parliamentarians” are used, they should be construed 

as referring to parliamentarians who are below the age of 45 years. 
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RULE 24 
 
 The President shall call a speaker to order when the latter does not keep to 
the subject under discussion or prejudices the debate by using abusive language.  
The President may, if necessary, withdraw permission to speak and may have the 
objectionable words struck from the record. 
 
 

RULE 25 
 
 The President shall deal immediately with any incident which may arise 
during the meeting and, if necessary, take any measure required to restore the 
normal working of the Assembly. 
 
 

RULE 26 
 
1. Priority to speak shall be given to delegates wishing to propose: 

(a) Adjournment of the debate sine die; 
(b) Adjournment of the debate; 
(c) Closure of the list of speakers; 
(d) Closure or adjournment of the meeting; or 
(e) Any other motion having a bearing on the conduct of the meeting. 

 
2. These procedural motions shall have priority over the substantive questions; 
debate on the latter shall be suspended while the former are considered. 
 
3. The mover shall make a brief presentation of the motion without entering into 
the substance of the question under debate. 
 
4. During a debate on procedural motions, only the mover of the proposal and 
one delegate holding a contrary opinion shall be heard, each of whom may speak 
for not more than three minutes, after which the Assembly shall take a decision. 
 
 

RULE 27 
 
 Debates of the Assembly shall be public.  They shall be held in camera only 
if the Assembly so decides by a two-thirds majority of the votes cast.  
 
 

VII. VOTING - QUORUM - MAJORITIES 
 

RULE 28 
 
 Voting shall be conducted in conformity with Articles 15 and 16 of the 
Statutes. 
 
 

RULE 29 
 
 A table indicating the number of votes to which each Member of the IPU is 
entitled shall be distributed at the opening of the Assembly.  
 
 

RULE 30 
 
1. Assembly votes shall be taken only after due notice has been given by the 
President. 
 
2. Results of votes by secret ballot shall be ascertained by the Tellers 
appointed by the Assembly. 
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RULE 31 
 
1. Any delegate may request that part, or each paragraph, of a text submitted 
to the Assembly be put to the vote separately. 
 
2. If any objection is raised, the request for division of the text shall be voted on 
without debate. 
 
3. If the request for division of the text is accepted, separate votes shall be 
taken on those parts and paragraphs of the text on which the Assembly has 
resolved to take a separate vote.  The full text, excluding such parts or paragraphs 
as may have been rejected, shall subsequently be put to the vote as a whole on 
the understanding that, should all the parts and paragraphs of the text be rejected, 
the text shall be considered as rejected in toto. 
 
 

RULE 32 
 
1. Nobody may interrupt a vote once it has commenced, except to obtain 
clarification on the manner in which the voting is being conducted. 
 
2. Delegates who wish to explain their vote briefly may be authorized to do so 
by the President, after the voting has taken place. 
 
3. No explanation of vote shall be admissible on amendments and procedural 
motions. 
 
 

RULE 33 
 
1. A vote may only take place if at least half of the delegations participating in 
the Assembly are represented in the meeting room at the time. 
 
2. For each Assembly, the quorum shall be established on the basis of the 
number of delegations effectively participating at the first plenary meeting.  This 
quorum shall be announced by the Secretary General at that time. 
 
 

RULE 34 
 
1. Subject to the provisions of Rules 11.2, 16.2 and 28, the Assembly shall take 
decisions by a majority of the votes cast. 
 
2. In calculating the number of votes cast, only affirmative and negative votes 
shall be taken into account. 
 
3. When a specified majority is required, the number of affirmative votes must 
be equal to at least one third of the total number of votes allocated to delegations 
actually participating in the Assembly (cf. Rule 33.2). 
 
4. In case of a tie, the proposal under consideration shall be considered as 
rejected. 
 
 

VIII. SECRETARIAT 
 

RULE 35 
 
1. The Secretary General of the IPU shall be responsible for the organization of 
the IPU Secretariat.  The Secretary General or his/her representative shall assist 
the President in directing the work of the Assembly. 
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2. The Secretary General or his/her representative may at any time, at the 
request of the President, offer the Assembly advice on any question which the 
meeting has under consideration (cf. Secretariat, Rule 6). 
 
 

RULE 36 
 
 The Secretary General shall transmit to the Members of the IPU as rapidly 
as possible all the documents submitted for the Assembly. 
 
 

RULE 37 
 
1. The IPU Secretariat shall receive all documents, reports and draft 
resolutions and distribute them, together with the summary records of the sittings, 
in English and French.  It shall ensure the simultaneous interpretation of the 
debates in these two languages, as well as in Arabic and Spanish. 
 
2. The IPU Secretariat shall maintain the documents of the Assembly in its 
archives and, in general, carry out all the tasks which the Assembly may deem fit to 
entrust to it. 
 
 

RULE 38 
 
1. The summary record of the proceedings shall be published and distributed 
before the following Assembly. 
 
2. Should the Assembly sit in camera, it may decide that no records of the 
sitting will be kept. 
 
 

IX. CLOSE OF THE ASSEMBLY 
 

RULE 39 
 

1. At the close of each Assembly, the President shall enumerate the principal 
resolutions adopted. 
 

2. It shall be the duty of the Members of the IPU to submit these resolutions 
within their respective Parliaments, in an appropriate form, and to communicate 
them to their Governments with a view to obtaining the most active support 
possible for the implementation of these resolutions (cf. Statutes, Art. 7). 
 
 

X. ADOPTION AND AMENDMENT OF THE RULES 
 

RULE 40 
 

1. The Assembly shall adopt and amend its Rules by a majority of the votes 
cast. 
 

2. Proposals for amending the Rules of the Assembly shall be formulated in 
writing and sent to the IPU Secretariat at least three months before the Assembly 
meets.  The Secretariat shall communicate such proposals immediately to all 
Members of the IPU.  It shall also, if necessary, communicate to all Members any 
proposals for sub-amendments at least one month before the meeting of the 
Assembly. 
 

3. Consideration of any request to amend the Rules shall be included 
automatically in the agenda of the Assembly. 
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RULES OF THE GOVERNING COUNCIL1 
 

Extensively revised in October 1983 and amended in April 2003 and October 2019. 
 
 

I. COMPOSITION 
 

RULE 1 
 

1. The Governing Council is composed of sitting members of Parliament 
designated by the Members of the IPU in conformity with Article 18 of the Statutes. 
 

2. Each Member of the IPU shall be represented on the Governing Council by 
three parliamentarians, provided that its representation includes both men and 
women.  Single-gender delegations will be limited to one member. 
 
 

RULE 2 
 

 A member of the Governing Council who is unable to attend may be 
replaced by another representative of the IPU Member in question duly authorized 
for that purpose (cf. Statutes, Art. 18.3 and Governing Council, Rule 1.1). 
 
 

RULE 3 
 

1. Two representatives of each Associate Member of the IPU may follow the 
work of the Governing Council. 
 

2. The Presidents of the Standing Committees may participate in Council 
meetings in an advisory capacity when questions concerning the work of their 
Committees are being discussed (cf. Standing Committees, Rule 17.2). 
 
 

RULE 4 
 

 Representatives of international organizations may be invited by the 
Governing Council to follow its work as observers.  Representatives of other bodies 
to which observer status has been granted by the United Nations General 
Assembly may also be invited by the Governing Council as observers (cf. Statutes, 
Art. 21 (g)). 
 
 

II. SESSIONS 
 

RULE 5 
 

 The date and place of the Governing Council sessions shall be set by the 
Executive Committee (cf. Statutes, Art. 17 and 24.2 (c)). 
 
 

III. PRESIDENCY 
 

RULE 6 
 

 The President of the Inter-Parliamentary Union shall be ex officio President 
of the Governing Council and shall be elected in conformity with Article 19 of the 
Statutes. 
 

RULE 7 
 

 Candidatures for the post of President of the Inter-Parliamentary Union shall 
be communicated in writing to the Secretary General at least 24 hours before the 
opening of the meeting during which the election is to take place. 

 
1 In these Rules, whenever the words "President", "Vice-President", "delegate", "representative", 

"member" and "observer" are used, they should be construed as referring to both women and men. 
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RULE 8 
 

1. The candidate who obtains an absolute majority of the votes cast shall be 
elected President of the Inter-Parliamentary Union. 
 

2. If no candidate obtains an absolute majority during the first round of voting, a 
second round and, if need be, additional rounds shall be held among the 
candidates until one of them obtains this majority. 
 
 

RULE 9 
 

1. If the President is absent, he/she shall be replaced by the Vice-President of 
the Executive Committee, designated in conformity with Rule 5.2 of the Rules of 
the Executive Committee. 
 

2. In case of resignation, loss of parliamentary mandate or death, the 
President's functions shall be exercised by the Vice-President of the Executive 
Committee until such time as the Governing Council elects a new President.  The 
same provision shall apply when the rights or affiliation of the Member of the IPU to 
which the President of the Inter-Parliamentary Union belongs are suspended 
(cf. Statutes, Art. 19.4). 
 
 

RULE 10 
 

 The Member of the IPU to which the President belongs may designate 
another of its members to replace the President on the Governing Council with the 
right to vote. 
 
 

RULE 11 
 

1. The President shall open, suspend and close the sittings, direct the work of 
the Governing Council, see that the Rules are observed, call upon the speakers, 
put questions to the vote, make known the results of the voting and declare the 
sessions closed.  The President's decisions on these matters shall be final and not 
open to debate. 
 

2. The President shall decide on all matters not covered by these Rules. 
 
 

IV. AGENDA - DECISIONS 
 

RULE 12 (cf. Statutes, Art. 20.2) 
 

1. The Governing Council shall adopt its agenda. 
 

2. A provisional agenda shall be drawn up by the Executive Committee.  It shall 
be communicated to all members of the Governing Council by the Secretary 
General at least one month before the opening of each regular session, 
accompanied by the necessary documents. 
 

3. The Governing Council shall decide, by a majority of the votes cast, on the 
provisional agenda recommended by the Executive Committee. 
 
 

RULE 13 
 

1. Any member of the Governing Council may request the insertion of 
supplementary items in the agenda (cf. Statutes, Art. 20.2); such a request shall be 
communicated immediately to the members of the Governing Council. 
 

2. After hearing the opinion of the Executive Committee, the Governing Council 
shall decide on such a request: 
 

(a) By a majority of the votes cast if the request is received by the IPU 
Secretariat at least 15 days before the opening of the session; or 

(b) By a two-thirds majority of the votes cast if the request is received less 
than 15 days before the opening of the session. 
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RULE 14 
 

 Any member of the Governing Council may submit a motion or a draft 
resolution on an item appearing on its agenda. 
 
 

RULE 15 
 
 If the text of a draft resolution has not been circulated in French and in 
English before its discussion, any member of the Governing Council may request 
the adjournment of its consideration until such time as the text has been distributed 
in both languages. 
 
 

RULE 16 
 

 Any member of the Governing Council may submit amendments to a motion 
or a draft resolution. 
 
 

RULE 17 
 

1. Amendments, which may be submitted either orally or in writing, shall relate 
directly to the text.  They may only envisage an addition, a deletion or a 
modification to the initial draft without having the effect of changing its scope or 
nature. 
 

2. The President shall determine whether or not amendments are in order. 
 
 

RULE 18 
 

1. Amendments shall be discussed before the text to which they relate.  They 
shall likewise be voted on before the text itself. 
 
2. Sub-amendments shall be discussed at the same time as the amendments 
to which they relate.  They shall be voted on before the amendments concerned. 
 
 

RULE 19 
 

1. If two or more amendments apply to the same words in the draft resolution, 
the one which is furthest removed from the text under consideration shall have 
priority over the others and shall be put to the vote first. 
 

2. If two or more amendments relating to the same words are mutually 
exclusive, the adoption of the first shall imply the rejection of the other 
amendment(s).  If the first amendment is rejected, the next amendment in order of 
priority shall be put to the vote; the same procedure shall be applied for each of the 
following amendments.  
 

3. In case of doubt regarding priority, the President shall decide. 
 

RULE 20 
 

 Unless the President decides otherwise, the only speakers to be heard in 
discussing an amendment shall be the author of the amendment and a delegate 
holding a contrary opinion. 
 
 

V. SPEAKING RIGHTS - ORDER - PROCEDURAL MOTIONS 
 

RULE 21 
 

 No member of the Governing Council may speak without the authorization of 
the President. 
 
 



 - 23 - GOVERNING COUNCIL 

INTER-PARLIAMENTARY UNION - NOVEMBER 2020 

RULE 22 
 

1. Members of the Governing Council shall speak in the order in which they 
request the floor. 
 

2. Speakers may only be interrupted by other members on a point of order.  
They may, nevertheless, with the President's authorization, yield the floor to allow 
other members' requests for clarification. 
 

3. The President shall rule immediately and without debate on all points of 
order. 
 
 

RULE 23 
 

 On the proposal of the President, or at the request of one of its members, 
the Governing Council may decide by a majority of the votes cast to limit the 
speaking time during the discussion of a particular item on the agenda. 
 
 

RULE 24 
 

 The President shall call a speaker to order when the latter does not keep to 
the subject under discussion or prejudices the debate by using abusive language.  
The President may, if necessary, withdraw permission to speak and may have the 
objectionable words struck from the record. 
 
 

RULE 25 
 

 The President shall deal immediately with any incident which may arise 
during a meeting and, if necessary, take all measures required to restore the 
normal functioning of the Governing Council debates. 
 
 

RULE 26 
 

1. Priority to speak shall be given to members of the Governing Council wishing 
to propose: 

(a) Adjournment of the debate sine die; 
(b) Adjournment of the debate; 
(c) Closure of the list of speakers; 
(d) Closure or adjournment of the meeting; or 
(e) Any other motion having a bearing on the conduct of the meeting. 

 

2. These procedural motions shall have priority over the substantive questions; 
debate on the latter shall be suspended while the former are considered. 
 

3. The mover shall make a brief presentation of the motion without entering into 
the substance of the question under debate. 
4. During a debate on procedural motions, only the mover of the proposal and 
one delegate holding a contrary opinion shall be heard, after which the Governing 
Council shall take a decision. 
 
 

RULE 27 
 

 Governing Council debates shall be public.  They shall be held in camera 
only if the Governing Council so decides by a majority of the votes cast. 
 
 

VI. VOTING - QUORUM - MAJORITIES 
 

RULE 28 
 

1. Members of the Governing Council, or their duly appointed substitutes, shall 
have one vote each. 
 

2. The President shall not vote. 
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RULE 29 
 

 The Governing Council shall normally vote by show of hands or by standing 
vote.  However, if the President deems it necessary or a member of the Governing 
Council so requests, a roll-call vote may be taken. 
 
 

RULE 30 
 

1. Voting shall be conducted by secret ballot for the election of the President of 
the Inter-Parliamentary Union, the appointment of the Secretary General and the 
election of members of the Executive Committee. 
 

2. Results of secret ballots shall be ascertained by two Tellers appointed by the 
Governing Council. 
 
 

RULE 31 
 

 Subject to the special provisions relating to amendments (cf. Rule 18) and 
procedural motions (cf. Rule 26), the Governing Council shall vote on proposals in 
the order in which they were submitted.  After each vote, the Governing Council 
may decide whether or not it will vote on the next proposal. 
 
 

RULE 32 
 

1. Any member of the Governing Council may request that part, or each 
paragraph, of a text submitted to the Governing Council be put to the vote 
separately. 
 

2. If any objection is raised, the request for division of the text shall be voted on 
without debate. 
 

3. If the request for division of the text is accepted, separate votes shall be 
taken on those parts and paragraphs of the text on which the Governing Council 
has resolved to take a separate vote.  The full text, excluding such parts or 
paragraphs as may have been rejected, shall subsequently be put to the vote as a 
whole on the understanding that, should all the parts and paragraphs of the text be 
rejected, the text shall be considered rejected in toto. 
 
 

RULE 33 
 

1. Nobody may interrupt a vote once it has commenced, except to obtain 
clarification on the manner in which the voting is being conducted. 
 

2. Members of the Governing Council who wish to explain their vote briefly may 
be authorized to do so by the President, after voting has taken place. 
 

3. No explanation of vote shall be admissible on amendments and procedural 
motions. 
 
 

RULE 34 
 

1. A vote may only take place if at least half the members of the Governing 
Council or their duly appointed substitutes participating in the session are present 
in the meeting room at the time. 
 

2. For each session, the quorum shall be established on the basis of the 
number of members of the Governing Council or substitutes actually participating in 
the first meeting.  The quorum shall be announced by the Secretary General at that 
time. 
 
 

RULE 35 
 

1. The majorities required shall be the following: 
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(a) For the insertion of supplementary items in the Governing Council 
agenda, a two-thirds majority of the votes cast, if the request is 
received by the IPU Secretariat less than 15 days before the opening 
of the session (cf. Rule 13.2 (b)); 

(b) For the election of the President, an absolute majority of the votes 
cast (cf. Rule 8); and 

(c) For any other decision, a majority of the votes cast. 
 

2. In calculating the number of votes cast, only affirmative and negative votes 
shall be taken into account. 
 

3. When a two-thirds majority is required, the number of affirmative votes must 
be equal to at least one third of the total number of Governing Council members or 
their substitutes actually participating in the session (cf. Rule 34). 
 

4. In case of a tie, the proposal under consideration shall be considered as 
rejected. 
 
 

VII. CONSULTATION AND DECISIONS BY CORRESPONDENCE 
 

RULE 36 
 

1. In between sessions, the President of the Inter-Parliamentary Union or the 
Executive Committee, acting through the Secretary General, may if necessary 
consult the Governing Council by correspondence. 
 

2. For the result of this consultation to constitute a valid decision, the IPU 
Secretariat must have received replies from at least half of the Members of the IPU 
represented on the Governing Council within 40 days of the date of despatch of the 
communication by which the Members were consulted. 
 
 

VIII. ELECTION OF MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE 
 

RULE 37 
 

 In conformity with Article 21 (k) of the Statutes, the Governing Council shall 
elect the members to fill vacant seats on the Executive Committee. 
 
 

RULE 38 
 

 Candidatures for an election to the Executive Committee, with the exception 
of the case provided for in Article 25.7 of the Statutes, shall be communicated in 
writing to the Secretary General at least 24 hours before the Governing Council 
meeting at which they are to be considered. 
 
 

RULE 39 
 

 The Governing Council shall elect candidates who have obtained an 
absolute majority of the votes cast.  If the requisite number of candidates is not 
elected in the first round of voting, additional rounds shall be held until all the 
vacant seats are filled.  In calculating the majority, partially completed ballot papers 
shall be counted. 
 
 

IX. APPROVAL OF THE PROGRAMME AND BUDGET -  
AUDITING OF THE ACCOUNTS 

 

RULE 40 
 

 The Governing Council, on the proposal of the Executive Committee, shall 
establish the annual programme and budget of the IPU (cf. Statutes, Art. 21 (h) and 
26.2 (e)). 
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RULE 41 (cf. Financial Regulations, Rule 13) 
 

 The IPU’s accounts, after having been examined by the External Auditor, 
shall be submitted each year by the Secretary General to the two Auditors 
appointed by the Governing Council from among its members (cf. Statutes, 
Art. 21 (i)).  When audited, they shall be presented for approval to the Governing 
Council, which shall then sanction the Secretary General's financial administration. 
 
 

X. SECRETARIAT 
 

RULE 42 (cf. Secretariat, Rule 6) 
 

1. The Secretary General or his/her representative shall assist the President in 
directing the work of the Governing Council. 
 
2. The Secretary General or his/her representative may be invited by the 
President to speak on any question under consideration. 
 
 

RULE 43 
 

1. The IPU Secretariat shall receive all documents, reports and draft 
resolutions and distribute them in English and French. It shall ensure the 
simultaneous interpretation of the debates in these two languages, as well as in 
Arabic and Spanish. 
 
2. It shall prepare provisional summary records of the meetings which shall be 
circulated to all Members of the IPU within 60 days of the close of the session and 
submitted for approval by the Governing Council at the opening of its next session. 
 
 

RULE 44 
 

 The Secretary General shall submit to each ordinary session of the 
Governing Council a written report on the state and work of the Inter-Parliamentary 
Union. 
 
 

XI. ADOPTION AND AMENDMENT OF THE RULES 
 

RULE 45 
 

1. The Governing Council shall adopt and amend its Rules by a majority of the 
votes cast. 
 
2. Proposals for amending the Governing Council's Rules shall be formulated 
in writing and sent to the IPU Secretariat at least three months before the next 
meeting of the Governing Council.  The Secretariat shall communicate such 
proposals immediately to all Members of the IPU.  It shall communicate any 
proposals for sub-amendments at least one month before the meeting of the 
Governing Council. 
 
3. If circumstances so warrant, the Governing Council may establish special 
rules of procedure for any extraordinary session it convenes in conformity with the 
provisions of Article 17.2 of the Statutes.  Such special rules shall be approved by 
the Governing Council no later than at the regular session immediately preceding 
the event in question. 
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SPECIAL RULES OF PROCEDURE TO REGULATE 
THE CONDUCT OF VIRTUAL SESSIONS OF  

THE GOVERNING COUNCIL
1
 

 

Adopted in November 2020 
 
 

PREAMBLE 
 

The Rules of the Governing Council shall continue to apply in full, except to the 
extent that they are inconsistent with these Special Rules of Procedure, in which 
case the decision of the Governing Council to adopt these Special Rules of 
Procedure shall constitute a decision to suspend the relevant Rules of the 
Governing Council to the extent necessary in accordance with Rule 45.3 of the 
Rules of the Governing Council.  
 
The Rules of the Governing Council that shall be suspended are: 
Rule 2 with regard to substitute members 
Rule 3 with regard to participation by Associate Members 
Rule 4 with regard to participation by observers 
Rule 7 with regard to the deadline for communication of candidatures for the post 
of President of the IPU 
Rule 13 with regard to requests for supplementary agenda items 
Rules 14–20 with regard to the submission of motions, draft resolutions, 
amendments and sub-amendments 
Rule 23 with regard to decisions on limiting speaking time 
Rule 28 with regard to substitute members voting 
Rule 29 with regard to voting by show of hands or standing vote 
Rule 32 with regard to requests for division of proposals 
Rule 34 with regard to the establishment of the quorum 
 
 

1.  AGENDA  
 

1.1  The provisional agenda of a virtual session of the Governing Council shall be 
determined by the Executive Committee and shall be limited to essential items for 
the governance and programme of work of the Organization. 
 

1.2  It will not be possible for members of the Governing Council to propose 
supplementary items pursuant to Rule 13 of the Rules of the Governing Council.   
 
 

2.  ATTENDANCE 
 

2.1  Attendance by Members shall be through a secured access to 
videoconference or other electronic means allowing representatives to hear other 
participants and to address the meeting remotely as appropriate.  
 
2.2  For the purpose of attendance and voting, the gender inclusiveness of 
delegations of Members under Rule 1 of the Rules of the Governing Council will be 
assessed on the basis of the list submitted by each Member for the purpose of 
registration by the deadline indicated below. 
 
2.3  Participation by IPU Members in the Governing Council is limited to titular 
members. It will not be possible to appoint substitute members under Rules 2 and 
28 of the Rules of the Governing Council except in case of force majeure 

 
1  In these Rules, whenever the words ""representative", "member", "observer" and "auditor" are used, 

they should be construed as referring to both women and men. 
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preventing a titular member from attending the session. The existence of such a 
situation must be certified by the Speaker of the parliament or the President of the 
IPU Group concerned through a written communication to the Secretary General. 
 

3.  REGISTRATION 
 

3.1  Registration will take place through an online system in accordance with 
established practice. Each IPU Member participating in the session will 
communicate the name, gender and contact details of its representatives as well as 
the scan of an official letter from the Speaker of parliament or the President of the 
IPU Group.  
 
3.2  The deadline for registration shall be 15 days before the opening of the 
session. No further changes to the composition of delegations will be possible after 
that date, subject to Rule 2.3 of these Special Rules of Procedure.  
 
 

4.  QUORUM 
 

The number of registered members of the Governing Council at the registration 
deadline indicated in Rule 3.2 of these Special Rules of Procedure shall be used to 
establish the quorum.  
 
 

5.  ADDRESSING THE GOVERNING COUNCIL 
 

5.1  Members are invited to submit written statements in either English or French 
(the official languages of the Organization) with an indication of the agenda item to 
which they refer, in advance of the opening of the session of the Governing 
Council. Written statements shall be in lieu of live interventions. These shall be 
posted on a dedicated web page and shall form part of the official records of the 
session.  
 
5.2  Members may also submit pre-recorded video statements with an indication 
of the agenda item to which they refer, in advance of the opening of the session.  
 
5.3  During the virtual session, statements by members shall be limited to two 
minutes.  
 
5.4  Any member wishing to take the floor should signal their wish to speak. A 
member wishing to raise a point of order in relation to a statement made during the 
session should signal their intention to do so. The President will rule on the point of 
order in accordance with Rule 22 of the Rules of the Governing Council.  
 
 

6.  MEETINGS 
 

All virtual meetings of the Governing Council shall be open only to Member 
Parliaments of the IPU. All business during a virtual session shall be conducted in 
plenary meetings.  
 
 

7.  SUBMISSION OF PROPOSALS ON ITEMS ON THE AGENDA 
 

Motions or draft resolutions may be submitted in accordance with Rule 14 and will 
be subject to Rule 15 of the Rules of the Governing Council. Members should 
make every effort to arrive at an agreed proposal through informal consultations. In 
view of the limitations imposed by a virtual session, Rules 16–20 of the Rules of 
the Governing Council are suspended.  
 

 

8.  DECISION-MAKING 
 

All decisions of the Governing Council taken in a virtual session shall be, as far as 
possible, adopted by consensus. In view of the virtual nature of the session and of 
technical limitations, if a vote is required on matters other than the election of the 
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President and the members of the Executive Committee, it shall be taken by roll 
call in accordance with normal practice. In the event of a roll-call vote, should any 
member fail to cast a vote for any reason during the roll call, that member shall be 
called upon a second time after the conclusion of the initial roll call. Should the 
member fail to cast a vote on the second roll-call, the member shall be recorded as 
absent.  
 

9.  WRITTEN SILENCE PROCEDURE 
 

9.1  The following written silence procedure will apply in respect of any proposal 
that the President or Executive Committee determines, following informal 
consultations, is suitable for adoption without further discussion by the Governing 
Council but cannot be adopted during the virtual session because of lack of time or 
for any other reason as determined by the President or Executive Committee. 
  
9.2  At the request of the President or Executive Committee, the Secretary 
General will transmit to Members any such proposal for consideration under this 
written silence procedure.  
 
9.3  The communication will contain the text of the proposal(s) to be considered 
under this written silence procedure and will set a date for the receipt of any 
objection. Any such objection shall be conveyed in writing, including by email, and 
addressed to the Secretary General. The objection must have been received within 
15 days from the date of dispatch of the communication.  
 
9.4  In the absence of the receipt by the stipulated deadline of 15 days of written 
objections from one third or more of Members, the proposal concerned will be 
considered as having been validly adopted by the Governing Council.  
  
9.5  The Secretary General will communicate the outcome of the written silence 
procedure to all Members as soon as possible after the set deadline referred to 
above. In the case of a proposal that is adopted pursuant to the written silence 
procedure, the date of the Secretary General’s communication to that effect will be 
date of adoption of the proposal.  
 
9.6  Without prejudice to the above, a Member may explain its position in respect 
of a proposal that is subject to the written silence procedure by submitting a written 
statement relating thereto, for posting on the IPU website. Written statements 
should be received by the Secretary General by the date set for receipt of 
objections. Written statements will be made available on the IPU website for 
information purposes only. They will appear as submitted and in the language(s) of 
submission. Submission of a written statement in accordance with this paragraph 
will not be considered as an objection.  
 
 

10.  ELECTION OF THE PRESIDENT 
 

10.1  The President of the IPU shall be elected in accordance with Rules 6–8 of 
the Rules of the Governing Council except as provided in these Special Rules of 
Procedure. The Secretary General shall announce the quorum before voting 
begins in accordance with Rule 34 of the Rules of the Governing Council. 
 
10.2  Prior to the start of the voting process, the candidates duly registered for the 
post of IPU President will be invited to briefly address the Governing Council, to 
present themselves and their vision for the Organization. Hearings, open to the IPU 
Members, will also be organized with the candidates in the two weeks leading up to 
the election. 
 
10.3  The deadline for communication of candidatures for the IPU Presidency shall 
be 15 days before the opening of the Governing Council session. 
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10.4  The election shall be conducted by secret ballot using a secure electronic 
system that has been verified by the Secretary General as ensuring privacy, 
security and simplicity of use. A secure back-up voting method that respects the 
secrecy of the ballot will be provided for members who are not able to use the 
primary voting method. 
 
10.5  The Secretary General shall distribute to members of the Governing Council 
a ballot with the names of the candidates. The ballot shall only be accessible to 
members through a personal authentication system following instructions to be 
provided by the Secretary General. Members shall submit their ballot online or as 
advised by the Secretary General 
 
10.6  Members shall have 24 hours from the opening of the vote by the President 
to cast their ballot. The President will remind members of the approaching 
deadline. The voting period shall not suspend the conduct of the business of the 
session. 
 
10.7  Once the voting period closes, the results of the votes shall be verified by 
two tellers appointed by the Governing Council pursuant to Rule 30 of the Rules of 
the Governing Council, with the assistance of the Secretariat. An independent 
auditor will provide the tellers with a technical assessment of the voting process 
and results. 
 
10.8  The President shall announce the result of the secret ballot in a public 
meeting. He/she will suspend the business of the session for this purpose if 
necessary. If no candidate receives an absolute majority of the votes cast on the 
first secret ballot in accordance with Rule 35 of the Rules of the Governing Council, 
a second secret ballot shall be held between the two candidates having received 
the highest number of votes in the preceding ballot in accordance with the same 
procedure as described above. If the two candidates receive the same number of 
votes, additional ballots shall be held in accordance with the same procedure until 
a candidate receives an absolute majority.  
 
 

11.  ELECTION OF MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE 
 

11.1  The deadline for communication of candidatures to the Executive Committee 
shall be 15 days before the opening of the session. 
 
11.2  If there are more candidates than the available posts on the Executive 
Committee, a secret ballot shall be held following mutatis mutandis the procedure 
set out above for the election of the President.  
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RULES OF THE EXECUTIVE COMMITTEE1 
 

Extensively revised in October 1983 and amended in April 2003, March 2016  
and April 2017. 

 

I. COMPOSITION 
 

RULE 1 
 

 The Executive Committee shall be composed of the President of the 
Inter-Parliamentary Union, 15 elected members, the President of the Bureau of 
Women Parliamentarians and the President of the Board of the Forum of Young 
Parliamentarians, in conformity with Article 25 of the Statutes. 
 
 

RULE 2 
 

1. Any member of the Executive Committee who is unable to participate in a 
session may be replaced by another representative of the IPU Member concerned, 
duly mandated for that purpose. If the President of the Bureau of Women 
Parliamentarians, who is an ex officio member of the Executive Committee, is 
unable to attend, she may be replaced by the First Vice-President or the Second 
Vice-President of the Bureau, as the case may be. If the President of the Board of 
the Forum of Young Parliamentarians, who is an ex officio member of the 
Executive Committee, is unable to attend, he/she may be replaced by the youngest 
member present of the Board of the Forum of Young Parliamentarians (cf. Board of 
the Forum of Young Parliamentarians, Rule 5.9). 
 

2. If a member of the Executive Committee dies, resigns or ceases to be a 
parliamentarian, the IPU Member concerned shall appoint a substitute to serve 
until the next session of the Governing Council, when an election shall be held in 
the manner stipulated in Article 25.6 of the Statutes. 
 

3. The number of substitutes may not exceed half of the participants at a 
session. 
 
 

II. SESSIONS 
 

RULE 3 
 

1. The Executive Committee shall meet in ordinary session at least twice a 
year upon convocation by the President of the Inter-Parliamentary Union. 
 

2. It shall be convened in extraordinary session if the President deems it 
necessary or if three of its members, representing at least two geopolitical groups, 
so request. 
 
 

RULE 4 
 

1. The Executive Committee shall determine the place and date of its ordinary 
sessions. 
 

2. The place and date of extraordinary sessions shall be set by the President in 
agreement, whenever possible, with the members of the Committee. 
 
 

III. PRESIDENCY 
 

RULE 5 
 

1. The President of the Inter-Parliamentary Union shall preside ex officio over 
the Executive Committee. 

 
1 In these Rules, whenever the words "President", "Vice-President", "parliamentarian" and "member" 

are used, they should be construed as referring to both women and men. 
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2. A Vice-President of the Executive Committee shall be appointed by the 
Executive Committee each year at its last session to replace the President of the 
Inter-Parliamentary Union in case of the latter's absence, or to exercise the latter's 
functions until such time as a new President is elected by the Governing Council in 
case of resignation, loss of parliamentary mandate, death or of the suspension of 
the rights or affiliation of the Member of the IPU to which the President belongs. 
 
 

RULE 6 
 

1. The President shall open, suspend and close the meetings, direct the work 
of the Committee, ensure respect for the Rules, call upon members to speak, put 
matters to the vote, announce the results of the voting and declare sessions 
closed.  The President's decisions on these matters shall be final and not open to 
debate. 
 

2. The President shall make a decision in all cases not covered by these Rules; 
such decisions shall be based on the general rules of procedure contained in the 
Rules of the Governing Council. 
 
 

IV. AGENDA 
 

RULE 7 
 

1. The provisional agenda of each session shall be determined by the 
Secretary General in agreement with the President.  It shall be communicated to 
the members of the Committee at least one month before the opening of each 
ordinary session. 
 

2. Any member of the Executive Committee may request the inclusion of 
supplementary items in the agenda. 
 

3. The definitive agenda of each session shall be set by the Executive 
Committee at the opening of each session. 
 
 

V. DELIBERATIONS - QUORUM - VOTE 
 

RULE 8 
 

 The members of the Executive Committee shall deliberate in camera. 
 
 

RULE 9 
 

 The Executive Committee may hold valid deliberations and take valid 
decisions only if eight members or regularly appointed substitutes are present. 
 
 

RULE 10 
 

1. The members of the Executive Committee or their duly appointed substitutes 
shall have one vote each. 
 

2. The President shall participate in the voting only if there is a tie. 
 
 

RULE 11 
 

1. The Executive Committee shall normally vote by show of hands. However, if 
the President deems it necessary or if one member of the Committee so requests, 
voting by secret ballot shall be held. 
 

2. Subject to the provisions of Rule 16, the Executive Committee shall take all 
its decisions by a majority of the votes cast. 
 

3. In calculating the number of votes cast, only positive and negative votes 
shall be taken into consideration. 
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RULE 12 
 

1. In between sessions, the President, acting through the Secretary General, 
shall, if necessary, consult the Executive Committee by correspondence. 
 
2. For the results of this consultation to constitute a valid decision, the 
Secretariat must have received replies from at least eight members of the 
Committee within 20 days of the date of despatch of the communication by which 
they were consulted. 
 
 

VI. SUB-COMMITTTEE ON FINANCE 
 
RULE 13  
 

1. The Sub-Committee on Finance shall act as an advisory body to the 
Executive Committee. It shall review and make recommendations to the Executive 
Committee on financial matters or any other issue referred to it by the Executive 
Committee. 
 
2. The Executive Committee shall adopt and amend the Terms of Reference of 
the Sub-Committee on Finance.  
 
3. The Sub-Committee on Finance shall be composed of one representative 
from each of the geopolitical groups, selected from among Executive Committee 
members. 
 
4. The members of the Sub-Committee shall be elected ad personam by the 
Executive Committee for a term of two years, renewable once, as long as they are 
members of the Executive Committee. 
 
 

VII. SECRETARIAT 
 

RULE 14 (cf. Secretariat, Rule 6) 
 

1. The Secretary General or his/her representative shall assist the President in 
directing the work of the Executive Committee. 
 
2. The Secretary General or his/her representative may speak on any question 
under consideration. 
 
 

RULE 15 
 
1. The IPU Secretariat shall receive or prepare all documents necessary for the 
deliberations of the Committee and shall distribute them to its members in English 
and French.  It shall ensure the simultaneous interpretation of the debates in these 
languages, as well as in Arabic and Spanish. 
 
2. It shall prepare provisional summary records of the sessions, which shall be 
sent to the members of the Committee within 40 days of the close of each session 
and submitted for their approval at the opening of the next session. 
 
 

VIII. ADOPTION AND AMENDMENT OF THE RULES 
 

RULE 16 
 
1. The Committee shall adopt and amend its Rules by an absolute majority of 
the members or substitutes present at the time of the vote. 
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2. Proposals to amend the Rules of the Executive Committee must be 
formulated in writing and sent to the IPU Secretariat at least three months before 
the next meeting of the Committee.  The Secretariat shall immediately 
communicate such proposals, as well as any proposals for sub-amendments, to 
the members of the Committee. 
 
 

*   *   *   * 
 

TERMS OF REFERENCE 
OF THE SUB-COMMITTEE ON FINANCE 

 
 

GUIDING PRINCIPLE 
 

RULE 1 
 

1. A Sub-Committee on Finance shall be established within the Executive 
Committee. The Sub-committee on Finance shall act as an advisory body and 
exercise an independent appraisal function to the Executive Committee as defined 
in section 2 below.  
 
2. The work of the Sub-Committee on Finance shall be conducted in 
accordance with internationally accepted best practices and in compliance with IPU 
policies, rules and regulations.  
 
 

ROLE OF THE SUB-COMMITTEE 
 

RULE 2 
 

The Sub-Committee shall review and, as appropriate, make 
recommendations to the Executive Committee on:   

 
(a) The budget;  

 

(b) Evaluations; 
 

(c) The interim Financial Report, the Financial Report and audited 
Financial Statements, together with the Management Letter of the 
External Auditor; 
 

(d) The audit plans of the External and Internal Auditors and any reports 
submitted by them to the Executive Committee; 
 

(e) The IPU Secretariat’s responses to any of the above-mentioned 
matters; 
 

(f) Other financial and administrative matters on the proposed agenda for 
the next session of the Executive Committee; 
 

(g) Financial implications of every strategic plan;  
 

(h) Financial contributions from other sources such as voluntary funding, 
fees for observer status or the like; and 
 

(i) Any other matter referred to it by the Executive Committee. 
 
 

COMPOSITION OF THE SUB-COMMITTEE 
 

RULE 3 
 

1. Bearing in mind the need to strive for geographical representation and 
gender balance, the Sub-Committee shall be composed of six members of both 
sexes, one from each geopolitical group, selected from among Executive 
Committee members.  
 

2. The Sub-Committee shall elect a Chairperson from among its members. 
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MANDATE OF THE SUB-COMMITTEE 
 

RULE 4 
 
 The members of the Sub-Committee shall be elected ad personam by the 
Executive Committee for a two-year term renewable once as long as they are still 
members of the Executive Committee. 
 
 

WORKING METHODS 
 

RULE 5 
 
1. The Sub-Committee shall meet in closed session prior to each meeting of 
the Executive Committee.  Extraordinary meetings may also be scheduled on an 
ad hoc basis as necessary. 
 
2. The Sub-Committee shall hold annual meetings with the Internal and 
External Auditors.  
 
 

ACCESS TO DOCUMENTS 
 

RULE 6 
 

The Sub-Committee shall have access to all records and documents of the 
Organization, including audit and evaluation reports, investigations as well as the 
reports and management letters from the External and Internal Auditors.  
 
 

RESOURCES 
 

RULE 7 
 
1. The Sub-Committee shall be provided with administrative and secretarial 
support from the IPU Secretariat as and when required. The IPU Secretariat shall 
ensure simultaneous interpretation in English and French as well as Arabic and 
Spanish if so requested. 
 
2. Travel and accommodation costs shall be covered by the national parliament 
of each member of the Sub-Committee.   
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RULES OF THE STANDING COMMITTEES1 
 

Extensively revised in October 1983 and amended in April 2003, October 2013, 
March 2016, April 2017 and October 2019. 

 
 
 

I. CONSTITUTION - COMPOSITION - SESSIONS 
 

RULE 1 
 
 In accordance with Articles 13.1 and 21 (e) of the Statutes, the Governing 
Council shall establish the number and Terms of Reference of Standing 
Committees, which shall be able to address all issues within the competence of the 
Inter-Parliamentary Union. 
 
 

RULE 2 
 

1. The Members of the IPU shall be represented on each Standing Committee 
by one member and one substitute. 
 
2. The substitute shall have the same speaking rights as the titular member, 
but shall only vote in the latter's absence (cf. Rule 34.1). 
 
 

RULE 3 
 

1. Representatives of international organizations or experts may be invited by 
the Governing Council to follow the work of the Standing Committees as observers.  
Representatives of other bodies to which observer status has been granted by the 
United Nations General Assembly may also be invited by the Governing Council as 
observers (cf. Statutes, Art. 21 (g)).  
 
2. Observers may only speak with the permission of the President. 
 
 

RULE 4 
 
 The Members of the IPU may designate former parliamentarians to follow 
the work of the Standing Committees as honorary members of their delegation. 
 
 

RULE 5 
 
 The convocations of the Standing Committees shall be drawn up in 
consultation with their President by the Secretary General, who shall give effect to 
the relevant decisions taken by the Governing Council and the Assembly. 
 
 

II. TERMS OF REFERENCE 
 

RULE 6 (cf. Statutes, Art. 13) 
 
1. Standing Committees shall meet during each session of the Assembly and 
shall normally debate and prepare one report and draft resolution per year on a 
subject item placed on the agenda of the Assembly (cf. Assembly, Rule 15.2).  The 
draft resolution should duly take into account the views of different Members. 

 
1 In these Rules, whenever the words "President", "Vice-President", "delegate", "representative", 

"member" and "observer" are used, they should be construed as referring to both women and men. 
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2. A system of rotation among the Standing Committees shall be put in place to 
determine the order in which the resolutions are prepared. 
 
3. The Standing Committees may also be instructed by the Governing Council 
to study an item included in the latter's agenda and make a report. 
 
4. Without prejudice to the provisions of Rule 6.1 and Rule 6.3, the Standing 
Committees shall establish their own work plans and set their agendas. 
 
5. In addition to the consideration of explanatory memoranda and draft 
resolutions prepared by the rapporteurs on the subject item placed on the agenda 
of the Assembly (cf. Assembly, Rules 10.1 and 15.2, and Standing Committees, 
Rules 13.1 and 13.2), the Standing Committees may inter alia commission 
research, discuss reports on good practices, review implementation of and follow-
up action on previous IPU resolutions, organize field missions and hold hearings on 
subjects related to their field of competence, whenever possible in cooperation with 
the United Nations and other official organizations. 
 
 

III. BUREAUX 
 

RULE 7 
 

1. Each Standing Committee shall elect a Bureau composed of three 
representatives of each of the existing geopolitical groups, which shall designate to 
each Bureau not more than two candidates of the same sex. The President of the 
Bureau of Women Parliamentarians and the President of the Board of the Forum of 
Young Parliamentarians shall be ex officio members of each Bureau. Every effort 
shall be made to include young parliamentarians and encourage candidatures from 
new Members of the IPU as well as Members that do not hold other offices in the 
IPU.  
 
2. Candidatures for a Bureau shall be submitted by the respective geopolitical 
group (cf. Statutes, Art. 27.2) and should have expertise and specialization as far 
as possible in the area of work of the given Standing Committee. 
 
3. Elected members of the Bureau shall be supported by their respective 
Parliament in carrying out their function as members of the Bureau.  Every effort 
shall be made to ensure their participation in IPU Assemblies for the duration of 
their mandate as members of the Bureau. 
 
4. Members of the Bureau shall be elected or re-elected by an absolute 
majority of the votes cast. 
 
5. The Standing Committees shall elect a President and a Vice-President from 
among the members of their Bureau.  The posts of President and Vice-President 
shall normally be filled at a single election.  The geopolitical groups shall coordinate 
among themselves so as to ensure, to the extent possible, an equitable distribution 
of the posts of President and Vice-President of Standing Committees. 
 

6.  A separate vote shall be held by secret ballot whenever there is more than 
one candidate for the same post.  In calculating the absolute majority, partially 
completed ballot papers shall be counted. 
 
 

RULE 8 
 

1. Members of the Bureau shall be elected for a term of two years and may be 
re-elected for a further period of two years. 
 

2. When a member of the Bureau has served for four consecutive years, two 
years must elapse before that person may again be elected to the same Bureau. 



STANDING COMMITTEES  - 38 -  

INTER-PARLIAMENTARY UNION - NOVEMBER 2020 

RULE 9 
 

1. In order to ensure as far as possible a fair distribution of these posts among 
the Members of the IPU, representatives of a Member shall not simultaneously 
hold more than one post as President or Vice-President of Standing Committees 
(cf. Rule 7.5), or hold a post in the same body for more than four consecutive years 
(cf. Rule 8.2). 
 

2. Members of the Executive Committee shall not simultaneously hold office as 
Bureau members of Standing Committees (cf. Statutes, Art. 25.9 and Standing 
Committees, Rule 11.2). 
 

3. There shall be no candidates for the post of President or Vice-President of a 
Standing Committee from a Member of the IPU represented on the Executive 
Committee. 
 
 

RULE 10 
 

1. Members of the Bureau who are unable to participate in a session may be 
replaced by other duly mandated representatives from the same Members of the 
IPU for the duration of that session only. Ex officio members of the Bureau who are 
unable to participate in a session may be replaced by a duly mandated 
representative from the IPU body they represent for the duration of that session 
only. 
 

2. Members of the Bureau who are absent for two consecutive sessions without 
a valid reason may lose their seat on the Bureau by a decision of the 
corresponding Committee.  In such cases, a new election will be held at the next 
session of the Standing Committee to fill the respective vacancy. 
 

3. The Bureau of each Standing Committee shall normally meet at both annual 
sessions of the Assembly to prepare and review implementation of the 
Committee's work plans and consider proposals for subject items to be discussed 
at future Assemblies. 
 

4. The Bureau of a Standing Committee may meet and deliberate irrespective 
of the number of Bureau members present.  However, a vote may take place only if 
at least half of the Bureau members or their duly mandated replacements 
(cf. Rule 10.1) are in attendance. 
 
 

RULE 11 
 

1. The Vice-President shall act for the President of a Standing Committee in 
the latter's absence. 
 

2. In case of resignation, loss of parliamentary mandate or death of the 
President of a Standing Committee, or if the rights or the affiliation of the Member 
of the IPU to which the President belongs are suspended, the President's duties 
shall be exercised by the Vice-President until such time as the Committee holds its 
next elections.  A similar procedure shall be followed when the President of a 
Standing Committee is elected to the Executive Committee or to the Presidency of 
the Inter-Parliamentary Union (cf. Rule 9.2). 
 
 

RULE 12 
 

1. The President shall open, suspend and close sittings, direct the work of the 
Committee, see that the Rules are observed, call upon the speakers, put questions 
to the vote, make known the results of voting and declare the sessions closed.  The 
President's decisions on these matters shall be final and not open to debate. 
 

2. The President shall decide on all matters not covered by these Rules, after 
having taken the advice of the Bureau and the President of the Inter-Parliamentary 
Union if necessary. 
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IV. RAPPORTEURS 
 

RULE 13 
 

1. The Assembly shall appoint rapporteurs for each subject item proposed by 
the Standing Committees.  These rapporteurs will prepare a succinct, action-
oriented draft resolution and an accompanying explanatory memorandum on the 
item placed on their Committee's agenda.  Members of the IPU may contribute to 
the drafting process by submitting their brief written inputs in one of the official 
languages of the IPU (cf. Assembly, Rule 37.1).  The arrangements for the 
submission of such inputs shall be indicated in the convocation of the Assembly. 
The explanatory memorandum shall remain the responsibility of its authors 
(cf. Assembly Rule 13). 
 

2. The IPU Secretariat shall send the draft resolution and the explanatory 
memorandum to the Members in advance of the session.  Members may propose 
amendments to the draft resolution no later than 15 days before the opening of the 
Assembly.  However, the Forum of Women Parliamentarians shall be permitted to 
submit amendments which incorporate a gender perspective into the draft 
resolutions at any time prior to the closure of the first sitting of the respective 
Standing Committee.  The Committee will finalize the draft resolution and submit it 
to the Assembly for adoption (cf. Assembly Rule 17.4). 
 

3. The appointment of rapporteurs shall take into account the principles of 
gender equality and equitable geographical distribution.  Every effort shall be made 
to include young parliamentarians among the rapporteurs. 
 

4. If at least one rapporteur is not appointed before the end of the Assembly 
preceding the one where the subject is to be discussed, the President of the IPU 
shall be entrusted with pursuing consultations with a view to appointing these 
rapporteurs at the earliest possible opportunity. 
 
 

V. AGENDA - ORDER OF DEBATES - REPORTS 
 

RULE 14 
 

 The agenda of the Standing Committees shall be communicated to all 
Members of the IPU by the Secretary General, who shall give effect to the 
decisions taken by the Governing Council and the Assembly (cf. Statutes, Art. 13.2 
and 13.3; Assembly, Rules 10.1 and 15.2). 
 
 

RULE 15 
 

 A Standing Committee which is requested by the Assembly or the Governing 
Council to undertake preliminary consideration of a question may, on the proposal 
of its President or one of its members, make such procedural arrangements as are 
necessary to ensure the efficient organization of the debate, taking into account the 
time available. 
 
 

RULE 16 
 

1. Resolutions shall normally be finalized in the Standing Committees.  A 
Standing Committee may, if necessary, set up a drafting committee, whose 
members shall be competent and specialize in the subject under study. 
 

2. The number of members of a drafting committee shall not normally 
exceed 11.  Its composition shall take into account equitable geographical 
distribution and political and gender balance.  The rapporteurs who have prepared 
the report and the draft resolution on the item placed on the Committee's agenda 
shall take part in the proceedings of the drafting committee as members or 
advisers. 
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3. Only the members of a drafting committee or, in the event of their prolonged 
absence, their substitutes, and the rapporteurs shall have the right to speak. 
 
 

RULE 17 
 

1. Each Standing Committee shall appoint one of its members to present its 
conclusions to the Assembly. 
 

2. The President of each Standing Committee shall act as its Rapporteur 
before the Governing Council (cf. Governing Council, Rule 3.2). 
 

3. These Rapporteurs shall give an objective account of the Committee's work, 
taking into consideration the views of the majority and minority, and shall present 
any draft resolutions proposed by the Standing Committee. 
 
 

VI. SELECTION OF SUBJECT ITEMS 
 

RULE 18 
 

 Any Member of the IPU may submit a proposal for a subject item to be 
discussed by a Standing Committee at a future Assembly.  Such proposals shall be 
deposited with the IPU Secretariat up to one day prior to the meeting of the 
respective Standing Committee Bureau. 
 

RULE 19 
 

1. A Standing Committee shall decide on the subject item to be proposed for 
discussion at the next Assembly (cf. Assembly, Rule 15.2) after hearing the 
recommendation of its Bureau.  
 

2. When a Committee is called upon to take a decision on the subject item to 
be proposed for discussion at the next Assembly, the only proposals in order, other 
than those included in the recommendation of its Bureau, shall be earlier proposals 
submitted within the statutory deadlines (cf. Rule 18) but not accepted by the 
Bureau.  
 

3. If a Standing Committee receives a request from a Member of the IPU to 
consider a proposal that was not accepted by the Bureau, the Standing Committee 
shall first decide whether to consider such a request. 
 
 

RULE 20 
 

1. The Bureau shall consider all duly submitted proposals for subject items to 
be discussed at future Assemblies and shall formulate its recommendation to the 
Standing Committee.  
 

2. The authors of proposals (cf. Rule 18) shall be invited to present them to the 
Bureau.  
 

3. A member of the Bureau cannot present a proposal on behalf of a 
delegation.  
 

4. When considering the proposals for subject items to be discussed at future 
Assemblies, the Bureau may recommend one of the proposals, combine two or 
more of them dealing with the same subject or related subjects into a single item, 
put forward another subject item or decide to submit more than one proposal to the 
Standing Committee. 
 
 

RULE 21 
 

 The Bureau of one Standing Committee may convey to the Bureau of 
another Standing Committee its suggestions for subject items to be discussed by 
that Standing Committee at future Assemblies. 
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VII. AMENDMENTS 
 

RULE 22 
 

 Any member of a Committee may submit amendments to a draft resolution 
or a motion under consideration by that Committee, and may also submit sub-
amendments (cf. Assembly, Rule 17.1). 
 
 

RULE 23 
 

1. Amendments and sub-amendments shall relate directly to the text. They may 
only envisage an addition, a deletion or a modification to the initial draft without 
having the effect of changing its scope or nature. 
 

2. In exceptional circumstances, a new amendment may be considered for 
inclusion by the Committee if it incorporates a significant and/or recent 
development highlighted during the Committee debate and meets with broad 
consensus among the Committee members. 
 

3. The President shall determine whether or not amendments or sub-
amendments are in order. 
 
 

RULE 24 
 

1. Amendments shall be discussed before the text to which they relate.  They 
shall likewise be voted on before the text itself.  
 

2. Sub-amendments shall be discussed at the same time as the amendments 
to which they relate.  They shall be voted on before the amendments concerned.  
 
 

RULE 25 
 

1. If two or more amendments apply to the same words in a draft resolution, the 
one which is furthest removed from the text under consideration shall have priority 
over the others and shall be put to the vote first. 
 

2. If two or more amendments relating to the same words are mutually 
exclusive, the adoption of the first shall imply the rejection of the other 
amendment(s).  If the first amendment is rejected the next amendment in order of 
priority shall be put to the vote; the same procedure shall be applied for each of the 
following amendments. 
 

3. In case of doubt regarding priority, the President shall decide.  
 
 

RULE 26 
 

 Unless the President decides otherwise, the only speakers to be heard in 
discussing an amendment shall be its author and a delegate holding a contrary 
opinion and, if need be, the Rapporteur of the Standing Committee (cf. Assembly, 
Rule 20). 

 
VIII. RIGHT TO SPEAK - ORDER - PROCEDURAL MOTIONS 

 

RULE 27 
 
 No member of a Standing Committee may speak without the authorization of 
the President. 
 
 

RULE 28 
 
1. Unless the President decides otherwise, members shall speak in the order in 
which they register. 
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2. Speakers may only be interrupted by other members on a point of order.  
They may, nevertheless, with the President's authorization, yield the floor to allow 
other members' requests for clarification. 
 
3. The President shall rule immediately and without debate on all points of 
order. 
 
 

RULE 29 
 
 On the proposal of the President, or at the request of one of its members, 
the Standing Committee may decide to limit the speaking time allowed to each 
delegation and/or the number of times delegates may take the floor during the 
discussion of a particular item on the agenda.  
 
 

RULE 30 
 
 The President shall call a speaker to order when the latter does not keep to 
the subject under discussion or prejudices the debate by using abusive language.  
The President may, if necessary, withdraw permission to speak and may have the 
objectionable words struck from the record. 
 
 

RULE 31 
 
 The President shall deal immediately with any incident which may arise 
during the sitting.  If necessary, the President shall take all measures required to 
restore the normal functioning of the Committee's debates. 
 
 

RULE 32 
 
1. Priority to speak shall be given to members wishing to propose: 

(a) Adjournment of the debate sine die; 
(b) Adjournment of the debate; 
(c) Closure of the list of speakers; 
(d) Closure or adjournment of the meeting; or 
(e) Any other motion bearing on the conduct of the meeting. 

 
2. These procedural motions shall have priority over the substantive questions; 
debate on the latter shall be suspended while the former are considered. 
 
3. The mover shall make a brief presentation of the motion without entering into 
the substance of the question under debate. 
 
4. In debate on procedural motions, only the mover of the proposal and one 
delegate holding a contrary opinion shall be heard, after which the Committee shall 
decide. 
 
5. No proposal for an adjournment sine die shall be allowed on questions which 
the Standing Committee has been instructed to consider and report on to the 
Assembly or the Governing Council (cf. Rules 6.1 and 6.3). 
 
 

RULE 33 
 
 Standing Committee meetings shall be public.  They shall be held in camera 
only if the Committee itself so decides by a majority of the votes cast. 
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IX. VOTING - QUORUM - MAJORITIES 
 

RULE 34 
 
1. The right to vote shall be exercised by the titular members or, in their 
absence, by their substitutes (cf. Rule 2.2). 
 
2. The President shall not be entitled to an additional or casting vote.  
Notwithstanding Rule 2.2 of these Rules, the President's right to vote shall be 
exercised by his/her substitute.  The President may, however, vote if the substitute 
is absent from the room. 
 
 

RULE 35 
 
1. Decisions of Standing Committees and their Bureaux, with the exception of 
elections which are held in conformity with the provisions of Rule 7, shall be taken 
either by show of hands or by roll-call vote. 
 
2. The President shall in each case decide on the method of voting to be 
followed. 
 
3. Results of votes by secret ballot shall be ascertained by two Tellers 
appointed by the Standing Committee on the President's proposal. 
 
 

RULE 36 
 
 Subject to the special provisions relating to amendments (cf. Rule 24) and 
procedural motions (cf. Rule 32), the Standing Committee shall vote on proposals 
in the order in which they are submitted.  After each vote, the Standing Committee 
may decide whether or not it will vote on the next proposal. 
 
 

RULE 37 
 
1. Any member may request that parts, or each paragraph, of a text submitted 
to the Standing Committee be put to the vote separately. 
 
2. If any objection is raised to this motion for division of the text, the request 
shall be voted on without debate. 
 
3. If the proposal for division of the text is accepted, the different parts or 
paragraphs of the whole text thus divided shall be voted on separately; the parts or 
paragraphs adopted shall subsequently be put to the vote as a whole.  However, if 
all the paragraphs of the text are rejected, the text shall be considered as rejected 
in toto. 
 
 

RULE 38 
 
1. Nobody may interrupt a vote once it has commenced, except to request 
clarification on the manner in which the voting is being conducted. 
 
2. Members who wish to explain their vote briefly may be authorized to do so 
by the President, after the voting has taken place. 
 
3. No explanation of vote shall be admissible on amendments and procedural 
motions. 
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RULE 39 
 
1. A Standing Committee may meet and deliberate irrespective of the number 
of members present.  However, a vote may take place only if at least half of the 
Members of the IPU participating in the Assembly are represented in the Standing 
Committee.  The quorum shall be determined on the basis of the number of 
Members of the IPU present at the Assembly at the time of its opening.  
 
2. The quorum shall be considered as attained and a vote taken by a Standing 
Committee as valid, irrespective of the number of members present or participating 
therein if, before the voting, the President has not been called upon by a member 
of the Standing Committee to verify whether there is a quorum. 
 
 

RULE 40 
 
1. Decisions of Standing Committees and their Bureaux shall be taken by a 
majority of the votes cast, except as stipulated in Rule 7.4 of these Rules. 
 
2. In calculating the number of votes cast, only affirmative and negative votes 
shall be taken into account. 
 
3. In case of a tie, the proposal under consideration shall be considered as 
rejected. 
 
 

X. SECRETARIAT 
 

RULE 41 (cf. Secretariat, Rule 6) 
 
1. The Secretary General or his/her representative shall assist the President in 
directing the work of the Standing Committee. 
 
2. The Secretary General or his/her representative may be invited by the 
President to speak on any question under consideration. 
 
 

RULE 42 
 
1. The IPU Secretariat shall receive the documents, reports and draft 
resolutions and distribute them in English and French.  It shall ensure the 
simultaneous interpretation of the debates in these two languages, as well as in 
Arabic and Spanish. 
 
2. It shall prepare the provisional summary record of the meetings, which shall 
be circulated to all Members of the IPU before the following session of the Standing 
Committee, when it will be submitted for approval at the opening sitting. 
 
 

XI. ADOPTION AND AMENDMENT OF THE RULES 
 

RULE 43 
 

1. The Governing Council shall adopt and amend the Standing Committees' 
Rules. 
 

2. Proposals for amending the Standing Committees' Rules shall be formulated 
in writing and sent to the IPU Secretariat at least three months before the next 
meeting of the Governing Council.  The IPU Secretariat shall communicate such 
proposals immediately to all Members of the IPU.  It shall communicate any 
proposals for sub-amendments at least one month before the meeting of the 
Governing Council. 
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RULES OF THE FORUM OF WOMEN 
PARLIAMENTARIANS 

 

Adopted in April 1999, amended in April 2003, April 2008 and March 2014.  
Extensively revised in March 2016 and amended in October 2019. 

  
 

OBJECTIVES 
 

RULE 1 
 

 The Forum of Women Parliamentarians shall meet on the occasion of both 
annual sessions of the Assembly and shall report on its work to the Governing 
Council. 
 
 

RULE 2 
 

 The Forum shall have the following objectives: 
 

(a) To promote contacts and coordination among women 
parliamentarians on all topics of common interest; 

(b) To foster democracy by promoting parity and partnership between 
men and women in all fields, particularly in politics, and to encourage 
and support the action of the Inter-Parliamentary Union to those ends; 

(c) In the same spirit, to encourage and promote the participation of 
women parliamentarians in the work of the Inter-Parliamentary Union 
and to promote their equitable representation at all levels of 
responsibility within the Organization; 

(d) To conduct a preliminary study of certain questions considered by the 
Assembly or by the Governing Council and, as appropriate, to prepare 
recommendations on these subjects; 

(e) To establish mechanisms for relaying information on the work of the 
Inter-Parliamentary Union to women MPs and women politicians not 
taking part in IPU meetings; 

(f) To sensitize men to gender equality issues by encouraging their 
participation in the sessions of the Forum of Women Parliamentarians. 

 
 

COMPOSITION 
 

RULE 3 
 

 Women members of national Parliaments who have been designated as 
delegates to the statutory IPU Meetings under the provisions of Article 10 of the 
Statutes may take part in the sessions of the Forum of Women Parliamentarians. 
 
 

RULE 4 
 

1. Women representatives of international parliamentary assemblies admitted 
as Associate Members of the Inter-Parliamentary Union may also take part in the 
sessions of the Forum of Women Parliamentarians.  Their participation shall be 
subject to the rules governing the participation of Associate Members in the work of 
the Inter-Parliamentary Union. 
 

2. Male members of Parliament may contribute to the work of the Forum of 
Women Parliamentarians. 
 
 

RULE 5 
 

 The representatives of international organizations and other entities having 
the status of observers may follow the work of the Forum of Women 
Parliamentarians.  Their participation shall be subject to the rules governing the 
participation of observers at meetings of the Inter-Parliamentary Union. 
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SESSIONS 
 

RULE 6 
 

1. The Forum of Women Parliamentarians shall meet on the occasion of both 
annual sessions of the Assembly.   
 
2. The Forum of Women Parliamentarians shall take place on the day before 
the opening of the Assembly.  If necessary, an additional sitting may be organized, 
particularly for the election of the new regional representatives to the Bureau.  
 
3. The Convocation of the Forum of Women Parliamentarians, together with 
the provisional agenda, shall be sent to all Members and Associate Members of the 
IPU at least one month before its opening.   
 
 

PRESIDENCY 
 

RULE 7 
 

 The Forum shall elect the President of the session from among the women 
members of the host Parliament.  If the host Parliament does not comprise a 
woman member, the President of the Bureau shall chair the session; in her 
absence, the First Vice-President or the Second Vice-President of the Bureau shall 
chair the session.  The same rule will apply for IPU Assemblies held in Geneva. 
 
 

RULE 8 
 

 The Forum of Women Parliamentarians shall be opened by the President of 
the Bureau who shall conduct, where appropriate, the election of the President of 
the session of the Forum.  In the absence of the President of the Bureau, the 
Forum shall be opened by the First Vice-President or the Second Vice-President of 
the Bureau.  
 
 

RULE 9 
 

 Should the President of the session of the Forum of Women 
Parliamentarians have to be absent for part of the session, she shall be replaced 
provisionally by the President of the Bureau or, in the latter's absence, one of the 
two Vice-Presidents. 
 
 

RULE 10 
 

1. The President shall direct the work of the Forum of Women 
Parliamentarians, suspend and close the sitting, see that the Rules are observed, 
call upon the speakers, put questions to the vote, make known the results of the 
voting and declare the sessions closed.  Her decisions on these matters shall be 
final and shall not be open to debate. 
 

2. The President shall decide on all matters not covered by these Rules, after 
having sought the advice of the Bureau, if necessary. 
 
 

AGENDA 
 

RULE 11  
 
1. The Forum of Women Parliamentarians shall adopt its agenda. 
 
2. A provisional agenda shall be drawn up by the Bureau in the light of the work 
and proposals of the previous Forum of Women Parliamentarians.   
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3. The agenda shall include one but not more than two substantive items for 
debate which may fall within the competence of the Assembly.  The consideration 
of such items may give rise to the presentation of amendments or 
sub-amendments to the draft resolutions that are before the Assembly 
(cf. Rule 22).  The agenda shall also include items relating to the activities and 
functioning of the Forum of Women Parliamentarians, as well as items of possible 
interest to the general policy of the Inter-Parliamentary Union, its functioning and 
programme; the consideration of these items may give rise to recommendations to 
the Governing Council.   
 

4. The provisional agenda and the Convocation of the Forum of Women 
Parliamentarians shall be communicated to all Members and Associate Members 
of the Inter-Parliamentary Union at least one month before the opening of the 
Forum.  An annotated agenda shall also be communicated to them prior to the 
opening of the Forum, together with all necessary documents. 
 

5. The Forum of Women Parliamentarians shall take a decision on the 
provisional agenda by a majority of the votes cast (cf. Rule 23).   
 
 

RULE 12 
 
1. Any participant may ask for the insertion of supplementary items in the 
agenda of the Forum of Women Parliamentarians.  
 
2. After hearing the opinion of the President of the Bureau or, in her absence, 
one of the two Vice-Presidents, the Forum of Women Parliamentarians shall decide 
on such a request by a majority of the votes cast (cf. Rule 23).  
 
 

SPEAKING RIGHTS - ORDER - PROCEDURAL MOTIONS 
 

RULE 13 
 

 No participant or observer may speak without the authorization of the 
President of the session of the Forum. 
 
 

RULE 14 
 

1. During the consideration of subjects for debate, participants and observers 
shall indicate their wish to speak by completing a registration form, which shall be 
handed during the sitting to the Secretary of the Forum.   
 

2. In principle, participants and observers shall speak in the order in which they 
request the floor. However, the President may alter this order so as to facilitate 
dialogue and no list of speakers shall be drawn up or circulated.  
 

3. In order to promote a lively debate, participants shall refrain from reading out 
presentations prepared in advance and presenting reports on national situations.  
Similarly, observers shall refrain, unless expressly requested to do so, from making 
presentations on the general activity of the organization or institution which they 
represent.   
 
4. Unless the Forum of Women Parliamentarians decides otherwise, 
statements shall not exceed three minutes. 
 
 

RULE 15 
 

Speakers may only be interrupted on a point of order.  They may, 
nevertheless, with the President's authorization, yield the floor so as to allow other 
participants' requests for clarification. 
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RULE 16 
 

1. On the proposal of the President or at the request of a participant, the Forum 
of Women Parliamentarians may decide to alter the speaking time for the 
discussion of a particular item on the agenda. 
 

2. The Forum of Women Parliamentarians shall decide on such a request by a 
simple majority (cf. Rule 23). 
 
 

RULE 17 
 

1. The President shall call a speaker to order when the latter does not keep to 
the subject under discussion or prejudices the debate by using abusive language 
and may, if necessary, withdraw permission to speak.  The President may have the 
objectionable words struck from the record. 
 
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 above, the President may, at 
the end of the sitting, give the floor briefly to a delegation wishing to exercise its 
right of reply. 
 
 

RULE 18 
 
1. The President shall deal immediately with any incident which may arise 
during the session and, if necessary, take all measures required to restore the 
normal functioning of the Forum of Women Parliamentarians. 
 
2. The President shall rule immediately and without debate on all points of 
order. 
 
 

RULE 19 
 
1. Priority to speak shall be given to participants wishing to propose: 
 

(a) Adjournment of the debate sine die; 
(b) Adjournment of the debate; 
(c) Closure of the list of speakers; 
(d) Closure or adjournment of the session; 
(e) Any other motion having a bearing on the conduct of the session. 

 
2. These procedural motions shall have priority over the substantive questions; 
debate on the latter shall be suspended while the former are considered. 
 
3. The mover shall make a brief presentation of the motion without entering into 
the substance of the question under debate. 
 
4. In debates on procedural motions, only the mover of the proposal and one 
speaker holding a contrary opinion shall be heard, after which the Forum shall 
decide on the basis of the majority of votes cast. 
 
5. No proposal for an adjournment sine die shall be allowed on questions on 
which the Forum of Women Parliamentarians has been instructed by the Assembly 
or by the Governing Council to report. 
 
 

RULE 20 
 

 The debates of the Forum of Women Parliamentarians shall be public.  The 
Forum may, however, decide by a two-thirds majority of the votes cast that they be 
held in camera. 
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DECISIONS 
 

RULE 21 
 

1. Any representative of a Member of the IPU may present a motion or draft 
recommendation to the Forum of Women Parliamentarians to be addressed to the 
Governing Council on an item appearing on the latter's agenda.  Such a motion or 
draft recommendation may be presented orally or in writing.   
 

2. Any representative of a Member of the IPU may present amendments to 
such a motion or draft recommendation.  Amendments, which may be presented 
orally or in writing, shall relate directly to the motion or draft recommendation in 
question; they may only envisage an addition, a deletion or a modification to the 
initial draft without changing its scope or nature.   
 

3. The President of the session of the Forum of Women Parliamentarians shall 
determine whether a motion, draft recommendation, amendment or sub-
amendment presented to the Forum by a participant is in order.  In case of doubt 
regarding admissibility, the President of the session of the Forum of Women 
Parliamentarians may consult the President and Vice-Presidents of the Bureau. 
 

4. Amendments shall be discussed before the motion or draft recommendation 
to which they relate; they shall be voted on before the text itself.  Sub-amendments 
shall be discussed at the same time as the amendments to which they relate; they 
shall be voted on before the amendments concerned.   
 

5. If two or more amendments apply to the same words in a motion or draft 
recommendation, the one which is furthest removed from the text under 
consideration shall have priority over the others and shall be put to the vote first.  If 
two or more amendments relating to the same words are mutually exclusive, the 
adoption of the first shall imply the rejection of the other amendment(s).  If the first 
amendment is rejected, the next amendment in order of priority shall be put to the 
vote; the same procedure shall be applied to each of the following amendments.  
Sub-amendments shall be dealt with according to the same procedure. 
 

6. Unless the President decides otherwise, the only speakers to be heard in 
discussing an amendment or a sub-amendment shall be its author and a speaker 
holding a contrary opinion. 
 

7. The Forum of Women Parliamentarians shall take a decision on motions, 
draft recommendations, amendments and sub-amendments by a majority of the 
votes cast (cf. Rule 23).   
 
 

RULE 22 
 

1. So that the Assembly may benefit from the specific input of the Forum of 
Women Parliamentarians, the latter may decide by simple majority vote 
(cf. Rule 23) to entrust a small number of participants with summarizing the salient 
ideas expressed in the substantive debate and preparing amendments on that 
question to be submitted to the Standing Committee concerned.   
 

2. The amendments shall be based on the summary of the ideas as presented 
at the close of the substantive debate and endorsed by the Forum.  The 
participants entrusted with preparing amendments shall work in consultation with 
the President of the session of the Forum and the President and Vice-Presidents of 
the Bureau. 
 
 

VOTE - QUORUM - MAJORITIES 
 

RULE 23 
 

1. The Forum of Women Parliamentarians shall take decisions by acclamation 
or, failing that, by a majority of the votes cast. 
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2. Each delegation may cast a maximum of two votes.  No participant may cast 
more than one vote.  Only women parliamentarians present in person shall have 
the right to vote.  The President of the session of the Forum shall not vote. 
 

3. A vote may only take place if at least half of the Members of the Inter-
Parliamentary Union announced as being represented at the Forum of Women 
Parliamentarians are present in the hall at the time of the vote. 
 

4. For each session, the quorum shall be established on the basis of the 
number of delegations effectively participating in the first sitting of the Forum of 
Women Parliamentarians and shall be announced by the Secretary General or 
his/her representative at that time. 
 
 

RULE 24 
 

1. With the exception of elections, which shall be held in conformity with the 
provisions of Rule 25, decisions of the Forum of Women Parliamentarians shall 
normally be held by a show of hands.  However, if the President deems it 
necessary or if one participant so requests, a roll-call vote may be held.  The 
President of the session of the Forum shall in each case decide on the method of 
voting to be followed.  Only positive and negative votes shall be taken into account.  
In case of a tie, the proposal under consideration shall be considered as rejected. 
 
2. Subject to the special provisions relating to amendments (cf. Rule 21) and 
procedural motions (cf. Rule 19), the Forum of Women Parliamentarians shall vote 
on proposals in the order in which they are submitted.  After each vote, the Forum 
may decide whether or not it will vote on the next proposal. 
 
 

RULE 25 
 

1. If necessary, the Forum of Women Parliamentarians may decide to hold a 
secret ballot for the election of the regional representatives of the Bureau and the 
President and two Vice-Presidents of the Bureau. 
 

2. Results of votes by secret ballot shall be ascertained by two Tellers 
appointed by the Forum of Women Parliamentarians on the proposal of the 
President of the Forum or of the Bureau. 
 
 

RULE 26 
 

1. Nobody may interrupt a vote once it has commenced, except to request 
clarification on the manner in which the voting is being conducted. 
 

2. Participants who wish to explain their vote briefly may be authorized to do so 
by the President, after the voting has taken place. 
 

3. No explanation of vote shall be admissible on amendments and procedural 
motions. 
 
 

REPORT AND RECOMMENDATIONS 
TO THE GOVERNING COUNCIL 

 

RULE 27 
 
1. An overall report on the work of the Forum of Women Parliamentarians and 
its Bureau shall be presented to the Governing Council.  
 
2. This report shall be presented by the President of the session of the Forum 
or, in her absence, by the President or one of the two Vice-Presidents of the 
Bureau. 
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RULE 28 
 
 The Forum of Women Parliamentarians may also make proposals and 
recommendations to the Governing Council concerning the general policy, 
functioning and programme of the Inter-Parliamentary Union.   
 
 

BUREAU 
OF WOMEN PARLIAMENTARIANS 

 

RULE 29 
 

1. The Forum of Women Parliamentarians shall be assisted by a Bureau, 
whose Rules it shall approve.

 

 

2. The Bureau of Women Parliamentarians shall: 
 

(a) Prepare sessions of the Forum of Women Parliamentarians and 
facilitate its normal working in conformity with the Statutes of the Inter-
Parliamentary Union and these Rules; 

(b) Ensure the continuity of work and the coordination of the initiatives of 
women parliamentarians; and 

(c) Ensure, particularly through its Bureau, coordination between the 
Forum of Women Parliamentarians and the other bodies of the Inter-
Parliamentary Union. 

 
 

RULE 30 
 
1. The Bureau shall meet on the occasion of both annual sessions of the 
Assembly. 
 
2. It shall hold a first sitting before the opening of the Forum of Women 
Parliamentarians and a second sitting during the days to follow; if necessary, a 
further sitting may be organized during the Assembly. 
 
 

RULE 31 
 
1. The Bureau shall be composed of the following persons: 
 

(a) The women members of the Executive Committee, who shall be ex 
officio members during their term of office on the Executive 
Committee; 

(b) The former Presidents of the sessions of the Forum of Women 
Parliamentarians, who shall be ex officio members for two years from 
the time when they chaired the sessions of the Forum; 

(c) Four representatives from each of the geopolitical groups which meet 
on the occasion of IPU meetings; these representatives shall be 
elected ad personam by the Forum of Women Parliamentarians for a 
four year term of office; a retiring member shall not be eligible for 
re-election for two years and shall be replaced by a representative 
belonging to another IPU Member Parliament; 

(d) Should a regional representative die, resign or lose her seat in 
Parliament, the Forum of Women Parliamentarians shall proceed with 
the election of a replacement from the same geopolitical group; the 
person thus elected shall hold the office for the remainder of the term; 

(e) Members of the Bureau may not be members in two capacities: as ex 
officio members and as regional representatives. A member holding 
both positions will lose her mandate as a regional representative to 
the Bureau and will be replaced in that position in accordance with the 
provisions of Rule 31.1 (d). 
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2. The regional representatives shall be elected by the Forum of Women 
Parliamentarians on the proposal of women parliamentarians from the respective 
geopolitical groups, which must present as many candidates as there are seats to 
be filled. Elections to the Bureau shall be held every two years, to renew half of the 
Bureau’s membership whose four-year term has come to an end. The seats of two 
representatives for each geopolitical group shall therefore be renewed every two 
years. 
 
3. Elected members of the Bureau shall be supported by their respective 
Parliaments in carrying out their function as members of the Bureau.  Every effort 
will be made to ensure their participation in IPU Assemblies for the duration of their 
mandate as members of the Bureau. 
 
 

RULE 32 
 
1. Members of the Bureau who are unable to participate in a session may be 
replaced by other duly mandated women representatives from the same Member 
of the IPU, for the duration of that session only. 
 

2. Members of the Bureau who are absent for two consecutive sessions without 
a valid reason may lose their seat on the Bureau by a decision of the Forum of 
Women Parliamentarians upon recommendation of the Bureau.  In such cases, a 
new election will be held at the next session of the Forum of Women 
Parliamentarians to fill the respective vacancy. 
 
 

RULE 33 
 
1. After each renewal of half of the regional representatives, every two years, 
the Forum of Women Parliamentarians shall, on the proposal of the Bureau, elect 
the President, First Vice-President and Second Vice-President of the Bureau from 
among parliamentarians of different regions. Any parliamentarian who is a member 
of the Bureau may be elected to one of these three posts. 
 
2. When the Forum of Women Parliamentarians takes a decision on the 
proposals of the Bureau, it may, if necessary, hold a secret ballot in accordance 
with the provisions of Rule 25. 
 
3. In conformity with the provisions of Article 25.1 of the IPU Statutes and 
Rule 7 of the Rules of the Standing Committees, the President of the Bureau shall 
be an ex officio member of the IPU Executive Committee and of the Bureaux of the 
Standing Committees. 
 
4. The President and Vice-Presidents shall hold office for two years till the next 
renewal of half of the Bureau.   
 
5. Should the President die, resign or lose her seat in Parliament, the First 
Vice-President shall serve as President of the Bureau for the remainder of the 
term. 
 
6. Should a Vice-President die, resign or lose her seat in Parliament or become 
President of the Bureau, the Bureau shall nominate to the Forum of Women 
Parliamentarians a candidate from among the members of the Bureau to replace 
her.  The person thus elected shall serve as Vice-President for the remainder of the 
term. 
 
 

RULE 34 
 
 In accordance with the provisions of its own Rules, the Bureau shall appoint, 
at each round of statutory IPU Meetings, one of its members to report to the Forum 
of Women Parliamentarians on the work carried out at its two previous sittings. 
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SECRETARIAT 
 

RULE 35  
 

1. The Secretary General or his/her representative shall assist the President in 
directing the work of the Forum of Women Parliamentarians and its Bureau. 
 

2. The Secretary General or his/her representative may be invited by the 
President to speak on any question under consideration. 
 
 

RULE 36 
 

1. The IPU Secretariat shall receive all documents, reports or draft resolutions 
and distribute them in English and French; only these documents may be 
distributed in the meeting room.  It shall ensure simultaneous interpretation in these 
two languages, as well as in Arabic and Spanish. 
 
2. The IPU Secretariat shall prepare the provisional summary record of the 
meetings, which shall be circulated to members within 60 days of the close of each 
session and submitted for the Forum's approval at the opening of the next session. 
 
 

ADOPTION AND AMENDMENT OF THE RULES 
 

RULE 37 
 
 The Forum of Women Parliamentarians shall establish its own Rules, which 
shall then be presented to the Governing Council for its approval (cf. Statutes, 
Article 22). 
 
 

RULE 38 
 
 The Forum of Women Parliamentarians shall adopt its Rules by a majority of 
the votes cast (cf. Rule 23).  
 
 

RULE 39 
 
1. Any Member of the Inter-Parliamentary Union may propose an amendment 
to the Rules of the Forum of Women Parliamentarians.   
 
2. Such proposals must be formulated in writing and sent to the IPU Secretariat 
at least three months before the next session of the Forum of Women 
Parliamentarians and of the Governing Council.  The Secretariat shall 
communicate such proposals immediately to all Members and Associate Members 
of the IPU.  It shall also send them any proposals for sub-amendments at least one 
month before the next session of the Forum of Women Parliamentarians and the 
Governing Council. 
 
3. The Forum of Women Parliamentarians shall take a decision on proposed 
amendments by a majority of the votes cast (cf. Rule 23). 
 
4. Any amendment to its Rules adopted by the Forum of Women 
Parliamentarians shall be submitted to the Governing Council for its approval. 
 
5. The consideration of any proposal to amend the Rules shall be automatically 
included in the agenda of the Forum of Women Parliamentarians and the 
Governing Council. 
 
6. After hearing the opinion of the Forum of Women Parliamentarians 
expressed through a simple majority vote, the Governing Council shall decide on 
such proposals by a two-thirds majority vote.  
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RULES OF THE BUREAU OF WOMEN 
PARLIAMENTARIANS 

 
Adopted in April 1999 and amended in April 2003, April 2008, March 2014  

and extensively revised in March 2016. 
 
 

ROLE AND COMPOSITION 
 

RULE 1 
 
1. The Forum of Women Parliamentarians shall be assisted by a Bureau, 
whose Rules it shall approve. 
 
2. In accordance with the provisions of Rule 29.2 of the Rules of the Forum of 
Women Parliamentarians, the role of the Bureau of Women Parliamentarians is to: 
 

(a) Prepare sessions of the Forum of Women Parliamentarians and 
facilitate its normal working in conformity with the Statutes of the 
Inter-Parliamentary Union and the Rules of the Forum; 

(b) Ensure the continuity of work and the coordination of the initiatives of 
women parliamentarians; and 

(c) Ensure, particularly through its Bureau, coordination between the 
Forum of Women Parliamentarians and the other bodies of the Inter-
Parliamentary Union. 

 
 

RULE 2 
 
 The Bureau shall be constituted in conformity with the provisions of Rule 31 
of the Rules of the Forum of Women Parliamentarians. 
 
 

SESSIONS 
 

RULE 3 
 
1. The Bureau shall meet on the occasion of both annual sessions of the 
Assembly. 
 
2. It shall hold a first sitting before the opening of the Forum of Women 
Parliamentarians and a second sitting during the days to follow; if necessary, a 
further sitting may be organized during the Assembly. 
 
3. The convocation of the Bureau, together with the provisional agenda, shall 
be sent to the members of the Bureau at least one month before the date of the 
session. 
 
 

PRESIDENCY 
 

RULE 4 
 
1. After each renewal of half of the regional representatives, every two years, 
the Bureau shall propose to the Forum of Women Parliamentarians the candidature 
of three of its members to hold office as President, First Vice-President and 
Second Vice-President of the Bureau. 
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2. The Bureau shall take a decision on these candidates in conformity with the 
provisions of Rules 9 to 11 of these Rules. 
 
3. The President and Vice-Presidents of the Bureau shall hold office for two 
years until the next renewal of half of the Bureau (cf. Rule 33 of the Rules of the 
Forum of Women Parliamentarians). 
 
4. Should the President die, resign or lose her seat in Parliament, the First 
Vice-President shall serve as President for the remainder of the term. 
 
5. Should a Vice-President die, resign or lose her seat in Parliament, the 
Bureau shall nominate to the Forum of Women Parliamentarians a candidate to 
replace her for the remainder of the term. 
 
 

RULE 5 
 

1. The President shall direct the work of the Bureau, suspend and close the 
sitting, see that the Rules are observed, call upon the speakers, put questions to 
the vote, make known the results of the voting and declare the sessions closed.  
Her decisions on these matters shall be final and shall not be open to debate. 
 
2. The President shall decide on all matters not covered by these Rules, on the 
basis of the general provisions contained in the Rules of the Forum of Women 
Parliamentarians. 
 
 

AGENDA 
 

RULE 6 
 

1. A provisional agenda for each session of the Bureau shall be established by 
the Secretary General in consultation with the President of the Bureau in the light 
of the work and decisions of the latter at its previous session.  The provisional 
agenda shall be sent to the members of the Bureau at least one month before the 
session. 
 
2. The final agenda of each session shall be adopted by the Bureau at the start 
of its work. 
 
 

RULE 7 
 

1. Any member of the Bureau may request the inclusion of supplementary 
items in the provisional agenda. 
 
2. After hearing the opinion of the President, the Bureau shall decide on such a 
request in accordance with the provisions of Rules 9 to 11 of these Rules. 
 
 

DELIBERATIONS - QUORUM - VOTING 
 

RULE 8 
 

 The members of the Bureau shall deliberate in camera. 
 
 

RULE 9 
 

 The Bureau may deliberate and take decisions irrespective of the number of 
Bureau members present.  However, a vote may take place only if at least half of 
the Bureau members or their duly mandated replacements (c.f. Rule 32 of the 
Rules of the Forum of Women Parliamentarians) are in attendance. 
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RULE 10 
 
1. Each member of the Bureau shall be entitled to one vote. 
  
2. The President shall participate in the voting only in case of a tie. 
 
 

RULE 11 
 
1. The Bureau shall normally vote by show of hands.  However, if the President 
deems it necessary or if a member of the Bureau so requests, a secret ballot shall 
be held. 
 
2. The Bureau shall take all its decisions by a majority of the votes cast. 
 
3. In calculating the number of votes cast, only positive and negative votes 
shall be taken into consideration. 
 
 

REPORT AND RECOMMENDATIONS 
TO THE FORUM OF WOMEN PARLIAMENTARIANS 

 

RULE 12 
 
 The Bureau shall report on its work to the Forum of Women 
Parliamentarians and shall present to it opinions or recommendations on all 
matters that fall within its competence. 
 
 

RULE 13 
 
1. At each Assembly, the Bureau shall appoint one of its members to report to 
the Forum of Women Parliamentarians on the work carried out since the previous 
session.  The Bureau shall make that appointment at the start of its second sitting. 
 
2. Only members of the Bureau having taken part in the two sittings to be 
covered by the report may act as Rapporteurs to the Forum of Women 
Parliamentarians.  The same person may not be appointed as Rapporteur more 
than once. 
 
3. Should the appointed Rapporteur be unable to present the report, she shall 
be replaced by another member who took part in the sittings to be covered by the 
report.  The Bureau may appoint this substitute at the same time as the 
Rapporteur. 
 
 

SECRETARIAT 
 

RULE 14 
 
1. The Secretary General or his/her representative shall assist the President in 
directing the work of the Bureau. 
 
2. The Secretary General or his/her representative may be invited by the 
President to speak on any question under consideration. 
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RULE 15 
 
1. The IPU Secretariat shall receive or prepare all documents needed for the 
deliberations of the Bureau and shall distribute them in English and French; only 
these documents may be distributed in the meeting room. 
 
2. It shall ensure simultaneous interpretation in these two languages, as well as 
in Arabic and Spanish. 
 
 

ADOPTION AND AMENDMENT OF THE RULES 
 
RULE 16 
 
 The Bureau shall establish its own Rules which shall then be presented to 
the Forum of Women Parliamentarians for its approval (cf. Statutes, Article 22). 
 
 

RULE 17 
 
1. Subject to the provisions of Rule 9, the Bureau shall adopt its Rules by the 
majority of the votes cast by the members present at the time of voting.  
 
2. Proposals to amend the Rules of the Bureau must be formulated in writing 
and sent to the IPU Secretariat at least three months before the next meeting of the 
Bureau.  The Secretariat shall communicate such proposals immediately to all 
members of the Bureau and shall do likewise with any proposals for 
sub-amendments. 
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RULES AND WORKING MODALITIES OF THE FORUM 

OF YOUNG PARLIAMENTARIANS OF THE IPU
1
 

 

Adopted in March 2014 and amended in April 2017 and October 2019. 
 

I. MANDATE 
 

RULE 1 
 

 The Forum of Young Parliamentarians is a permanent body of the IPU 
dedicated to enhancing the quantitative and qualitative participation of youth in 
parliaments and in the IPU.  
 
 

II. OBJECTIVES 
 

RULE 2 
 

1. The objectives of the Forum of Young Parliamentarians are as follows: 
 

(a) Broaden diversity and inclusiveness by increasing the presence of 
young parliamentarians at IPU Assemblies and meetings;  

(b) Strengthen the added value of youth in the IPU by incorporating a 
youth perspective in the IPU’s agenda and work and building bridges 
between the IPU and youth organizations; 

(c) Achieve better parliaments and stronger democracies by promoting 
youth participation in parliaments and reaching out to young people 
involved in politics; and 

(d) Ensure better follow-up and implementation of decisions and 
recommendations contained in the IPU resolution on "Youth 
participation in the democratic process", adopted by the 
122nd Assembly in Bangkok. 

 

2. Through its action, the Forum will contribute to achieving the objectives of 
the IPU. 
 
 

III. WORKING MODALITIES 
 

RULE 3 
 

1. The Forum of Young Parliamentarians shall meet at each IPU Assembly 
(cf. Statutes, Art. 24).  
 
2. It shall debate subject items placed on the agenda of the Assembly from a 
youth perspective and make recommendations to Committees, Groups and the 
Governing Council.  
 
3. The Forum of Young Parliamentarians shall debate other youth-related 
issues and report back on them to the Governing Council.  
 
 

IV. COMPOSITION 
 

RULE 4 
 

1. The Members of the IPU shall be represented at the meetings of the Forum 
of Young Parliamentarians by their delegates who are below the age of 45 years.  
 

2. Other delegates interested in youth issues may also attend the meetings of 
the Forum of Young Parliamentarians in an observer capacity.    

 
1  In these Rules, whenever the words "delegate", "rapporteur" and "author" are used, they should be 

construed as referring to both women and men. 
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V. BOARD OF THE FORUM OF YOUNG PARLIAMENTARIANS 
 

RULE 5 
 
1. An elected bureau, known as the "Board of the Forum of Young 
Parliamentarians", shall represent the Forum of Young Parliamentarians and 
conduct its work.  
 
2. The Board shall draw up the convocations of the Forum of Young 
Parliamentarians in consultation with the Secretary General, who gives effect to the 
relevant decisions taken by the Governing Council and the Assembly. 
 
3. The Board shall be composed of two representatives from each of the IPU 
geopolitical groups, a man and a woman.  
 
4. The Board shall be elected every two years.  
 
5. Officers shall be elected or re-elected at the first annual session of the 
Forum of Young Parliamentarians by an absolute majority of the votes cast.  
 
6. 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.  
 
7. 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. A separate vote shall be held by 
secret ballot whenever there is more than one candidate of the same sex and 
geopolitical group for the position of president of the Board.  
 
8. In conformity with the provisions of Article 25.1 of the IPU Statutes and 
Rule 7 of the Rules of the Standing Committees the President of the Board of the 
Forum of Young Parliamentarians shall be an ex officio member of the IPU 
Executive Committee and of the Bureaux of the Standing Committees. 
 
9. The youngest member of the Board present shall replace the President in 
his/her absence. 
 
10. The President shall open, suspend and close sittings, direct the work of the 
Forum of Young Parliamentarians, see that the Rules are observed, call upon 
speakers, put questions to a vote, make known the results of voting and declare 
the sessions closed.  
 
11. The President shall report back on the work of the Board to the Forum of 
Young Parliamentarians.  
 

VI. RAPPORTEURS 
 

RULE 6 
 
1. The Forum of Young Parliamentarians shall appoint rapporteurs to prepare 
“youth overview reports” on the subject items placed on the agenda of the 
Assembly. These reports shall include recommendations from a youth perspective 
on the items placed on the agenda of Committees and/or Groups. All members of 
the Forum of Young Parliamentarians may contribute to the youth overview reports 
by debating and submitting their suggestions and comments to the rapporteurs. 
The reports shall be debated at the meetings of the Forum of Young 
Parliamentarians and using information and communication technology tools. The 
final reports shall remain the responsibility of their respective authors.  
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2. The rapporteurs shall attend Committee and Group sessions to present their 
reports and recommendations.  
 
3. The rapporteurs shall give an objective account of the Forum of Young 
Parliamentarians’ work, taking into consideration the views of the majority and 
minority. 
 
 

VII. AGENDA AND REPORTS 
 

RULE 7 
 
1. The agenda of the Forum of Young Parliamentarians shall be communicated 
to all Members of the IPU by the Secretary General, who gives effect to the 
decisions taken by the Governing Council and the Assembly.  
 
2. The conclusions of the Forum of Young Parliamentarians and its Board shall 
be presented by the President of the Board to the Governing Council and the 
Assembly.  
 
 

VIII. SECRETARIAT 
 

RULE 8 
 
 At statutory Assemblies, the work of the Forum shall be conducted within the 
framework of existing practical arrangements and human resources. 
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RULES AND PRACTICES OF THE COMMITTEE ON 
THE HUMAN RIGHTS OF PARLIAMENTARIANS1 

 

Adopted in February 1989, revised in May 2007, March 2014, April 2015  
and April 2017. 

 
 

 The functioning of the Committee on the Human Rights of Parliamentarians 
is governed by the "Procedure for the examination and treatment of complaints", 
which came into force on 1 January 1977, and by the subsequent decisions taken 
by the Governing Council and by the Committee itself. 
 
 

I. COMPOSITION OF THE COMMITTEE 
 

RULE 1 
 

1. The Committee on the Human Rights of Parliamentarians (hereinafter called 
the Committee) shall be composed of 10 members of Member Parliaments of the 
Inter-Parliamentary Union (IPU), elected by the Governing Council in an individual 
capacity on the basis of their competence, commitment to human rights and 
availability.  They shall have a good command of at least one of the IPU's two 
working languages: English and French. The IPU Secretary General shall ensure 
that candidates standing for election, the geopolitical groups and IPU Members are 
fully aware of the requirements stated above.  
 

2. Committee members shall be elected for a single five-year term. In case of 
resignation, loss of parliamentary mandate or death of a member, or if the rights or 
affiliation of the parliament to which the member belongs are suspended, his/her term 
shall automatically come to an end. Members who are absent for two consecutive 
sessions without a valid reason may lose their seat by decision of the Governing 
Council following a recommendation by the Committee. Upon loss of Committee 
membership, another person shall be elected from the same geopolitical group for a 
new, full five-year term.  
 

3. The composition of the Committee should reflect an equitable geopolitical 
distribution of seats.  
 

4. The Committee as a whole should be gender-balanced and in principle 
comprise five men and five women. In any case, there shall be no fewer than four 
members of either sex.  
 
 

II. OBJECTIVES OF THE COMMITTEE 
 

RULE 2 
 

1. The Committee shall defend the human rights of current, and in certain 
circumstances, former members of a national Parliament whenever their rights are 
at risk or appear to have been violated.  
 

2. The Committee shall aim to:  
 

(a) Prevent possible violations;  
(b) Put an end to ongoing violations; and/or  
(c) Promote State action to offer effective redress for violations.  

 

3. The Committee shall examine, on the basis of a detailed procedure 
(cf. Annexes I to IV), complaints of alleged violations of which it is seized by a 
qualified source.  

 
1  In these Rules and Practices, whenever the words "Secretary General", "President", "member" and 

"complainant" are used, they should be construed as referring to both women and men. 
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4. The Committee shall use all possible means to give visibility to its work in 
defence of the human rights of parliamentarians. The absence of a complaint shall 
not preclude efforts by the Committee to advocate respect for the human rights of 
parliamentarians and raise awareness of violations and risks faced by 
parliamentarians.   
 

5. In carrying out its mandate, the Committee shall apply international, regional 
and national human rights standards as well as pertinent recommendations 
emanating from relevant United Nations, regional and national institutions.  
 

6. The Committee shall strive to take into account gender equality concerns in 
its working methods, processes and objectives. 
 

7. The Committee may suggest that capacity-building assistance be offered to 
the parliament and other State institutions where the alleged violation has taken 
place in order to address underlying concerns giving rise to the submission of the 
complaint. 
 

8. The Committee may request the IPU Secretary General to organize events 
or conduct studies to address thematic or regional concerns which appear in its 
case-load and have wider ramifications for the rights of parliamentarians and/or the 
functioning of parliaments. The Committee may also make specific suggestions to 
other IPU bodies.  
 
 

III. METHODS OF WORK 
 

SESSIONS 
 

RULE 3 
 
1. Barring exceptional circumstances, the Committee shall meet three times a 
year: an extended session shall be held at IPU Headquarters in January or 
June/July and regular sessions shall be held in the days leading up to and during 
each of the two IPU Assemblies.   
 

2. The Committee's sessions shall be held in camera. 
 

3. The Committee shall set the dates of its next sessions in the light of 
proposals made by the IPU Secretary General. 
 

4.  During sessions, the IPU shall provide interpretation from and into English, 
French and Spanish. Case files and other documentation shall be provided in 
English and French only.  In the event that neither English, French nor Spanish is 
their mother tongue, members may bring interpreters to interpret into and from an 
additional language. Members shall be responsible for covering the costs of such 
interpretation and informing the IPU Secretariat sufficiently in advance so that 
practical arrangements can be made. The members shall ensure that the 
interpreters are of high quality and respect the confidentiality of the Committee’s 
proceedings.  
 
 

PRESIDENT AND VICE-PRESIDENT 
 

RULE 4 
 

1. The Committee shall elect its President and Vice-President for one year. 
Both shall be eligible for re-election.  The Committee will strive to ensure that the 
President and Vice-President are of opposite sexes.  
 

2. The Vice-President shall replace the Committee President in the latter's 
absence. In case of resignation, loss of parliamentary mandate or death of the 
President, or if the rights or affiliation of the parliament to which the President 
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belongs are suspended, his/her functions shall be performed by the Vice-President.  
Should the Vice-President also become subject to any of the situations mentioned 
in the previous sentence, the Committee shall elect a new President and 
Vice-President for a one-year term.  
 
 

AGENDA 
 

RULE 5 
 
1. The provisional agenda of the Committee shall be drawn up by the IPU 
Secretary General, in consultation with the Committee President.   
 
2. The agenda shall include an item on follow-up action by Committee 
members and Member Parliaments on decisions adopted on individual cases.   
 
 

QUORUM 
 

RULE 6 
 
 At least half of the number of members in exercise of their functions shall 
constitute the quorum for deliberating and taking decisions. 
 
 

CONFIDENTIAL AND PUBLIC NATURE OF  
THE COMMITTEE’S WORK 

 

RULE 7 
 
1. The Committee's deliberations and all correspondence and documents 
submitted to it shall be kept confidential at all times. The Committee members shall 
undertake personally to respect this rule of confidentiality.  The Committee shall 
call on the parties directly concerned to ensure that its deliberations, documents 
and correspondence submitted to it or sent by it remain confidential.  
 
2. The Committee's decisions shall be made public as a matter of principle 
unless it believes there are overriding reasons to keep a decision confidential. 
Such reasons include strong indications that:  
 

(a) only confidentiality will promote a resolution of the case;  
(b) a public decision will put the security of the victim and/or complainant 

at risk;  
(c) the concerns in the case are not sufficiently clear; and/or  
(d) the complainant is using the Committee purely for political gain.   

 
 In respect of confidential cases, the IPU Secretary General shall 
communicate the decision only to the parties concerned. The Committee may also 
mandate the Secretary General to convey a confidential decision to other parties 
which it deems to be in a position to help it in the examination of the case. The 
Secretary General shall not be held responsible for the reproduction and 
distribution of the Committee's confidential decisions and other submissions by the 
parties concerned. 
 
3. When the Committee meets during IPU Assemblies, its President shall 
report on its work to the Governing Council, to which it shall submit draft decisions 
for adoption on individual cases which, if adopted, shall enjoy the support of the full 
IPU membership. Should the Committee President be unable to attend, the report 
shall be presented by the Vice-President or, in his/her absence, by another 
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Committee member designated by the Committee.  The report to the Council may 
also contain one or more personal testimonies from the persons affected or their 
representatives. The text of all adopted decisions shall make mention of any clear 
reservation on the substance of the decision expressed by the delegation of the 
country concerned and/or other parties.  
 
 

ORGANIZATION OF EXAMINATION OF CASES 
 

RULE 8 
 

1. The Committee shall prioritize discussion of and action on its cases. To this 
end, the Committee shall always examine cases which are submitted to it for the 
first time.  It shall further prioritize examination of cases with significant 
developments, cases of ongoing risk to life, physical integrity and liberty or 
continuing serious intimidation and cases in which no developments have occurred 
but which require a strategic discussion and/or shift of focus. 
 

2. Previous decisions on cases shall remain applicable as long as they have 
not been superseded by a new decision of the Committee.   
 

3. Once a year, during an extended session held in January or June/July, the 
Committee shall examine all the cases before it and shall plan, to the extent 
possible, its activities for the next 12 months, including the hearing of delegations, 
sources and other parties and the organization of on-site missions, visits and trial 
observations. The foregoing shall not preclude the discussion or planning of 
activities at the Committee’s other sessions. 
 

4. At the extended session, the Committee shall decide for each case whether 
or not it will be the subject of a decision at that session.  The Committee may 
decide, in respect of the other cases, whether, in the absence of a decision, 
specific follow-up action is required. The Committee shall adjourn the adoption of 
any decision on the other cases to a future session on the understanding that its 
concerns as expressed in its most recent decisions in those cases shall remain 
valid.  
 
 

USE OF EXPERTS, HEARINGS, MISSIONS, VISITS  
AND TRIAL OBSERVATIONS  

 

RULE 9 
 

 The Committee may consult experts, hold hearings, carry out on-site 
missions and visits and mandate the observation of trial proceedings in accordance 
with established rules and criteria (cf. Annexes III and IV). 
 
 

RECUSAL OF COMMITTEE MEMBERS 
 

RULE 10 
 

 In principle, Committee members shall not attend and participate in 
deliberations and decisions on any case concerning a member of parliament who is 
a national of his/her country. The Committee may, however, invite the member 
concerned to provide his/her observations on the case.    
 
 

DECISIONS 
 

RULE 11 
 

 As a general rule, the Committee's decisions shall be taken by consensus. In 
the absence of consensus, the Committee shall decide by a majority of the 
members present.  
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ORGANIZATION OF WORK BETWEEN SESSIONS 
 

RULE 12 
 

1. Within 14 days after the end of the session, the IPU Secretary General shall 
provide Committee members with a succinct summary of what, if any, decision was 
taken for each case at the session.  
 
2. Between sessions, the IPU Secretary General shall promote implementation 
of the case decisions and other follow-up action identified by the Committee at its 
previous session(s) and take steps in respect of any new or other cases warranting 
an immediate response. With regard to the other cases, the IPU Secretariat shall 
closely monitor developments. 
 
3. The Committee members, and first and foremost its President, may be 
consulted where appropriate between sessions on the submission of new cases 
and developments in cases already under examination by the Committee, as well 
as on the organization of on-site missions, visits and trial observations.  
 
4. Between sessions, the Committee may exceptionally adopt a public or 
confidential decision in the event of an urgent situation requiring its immediate 
attention.  To this end, should the IPU Secretary General receive information from 
a qualified source warranting an urgent Committee decision, he/she shall contact 
the Committee President, and with the latter’s approval, inform all other members, 
suggest a course of action and ask for their feedback within 48 hours, or in 
absolute emergencies, 24 hours.  
 
 

PARLIAMENTARY SOLIDARITY 
 

RULE 13 
 

1. The work of the Committee shall be based on the principle of parliamentary 
solidarity. It shall therefore seek, where useful, to engage with IPU Member 
Parliaments in facilitating satisfactory settlements in the cases before it and to give 
prominence to parliamentary action taken to promote such solutions.  
 
2. Following each Committee session, the IPU Secretary General shall invite all 
IPU Member Parliaments to take action to follow up the decisions on individual 
human rights cases and to report on any action taken. In so doing, the Secretary 
General may pay special attention to certain cases warranting parliamentary 
action.   
 

3. The Committee may also take other steps to promote parliamentary solidarity. 
Such efforts may include, but are not limited to:  
 

(a) Requesting the IPU Secretary General to write to the chairpersons of 
the geopolitical groups about the public cases pending in or outside 
their regions;  

(b) Inviting, at a session during the Assembly, one or two chairpersons of 
geopolitical groups to discuss implementation of decisions affecting 
their (or another) region;  

(c) Publicly informing the IPU membership about follow-up action taken 
by each IPU Member on decisions adopted in human rights cases;  

(d) Entrusting Committee members with the task of presenting its work to 
the meetings of the Executive Committee, geopolitical groups, the 
Association of Secretaries General of Parliaments and, possibly, the 
Third Standing Committee on Democracy and Human Rights during 
IPU Assemblies; and  

(e) Organizing, as a matter of principle, an information session for the 
parliamentary and other authorities of the host country of an IPU 
Assembly. 
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ADOPTION AND AMENDMENT OF THE RULES 
 

RULE 14 (cf. Statutes, Art. 23) 
 

 One or more of the members of the Committee and/or the IPU Secretary 
General may propose amendments to the Rules for discussion by the Committee. 
The Committee shall discuss such proposed amendments and adopt, with the 
support of an absolute majority of the members present at the time of the vote, its 
own views thereon.  Should these views favour specific amendments to the Rules, 
such amendments shall be submitted to the Governing Council for approval.  
 
 

SECRETARIAT  
 

RULE 15 
 

 The Committee shall have a Secretary and a team of IPU staff to assist it in 
its day-to-day work.  The Secretary shall be under the direct authority of the IPU 
Secretary General and, along with the former’s team, cooperate closely with other 
IPU staff to ensure the effectiveness of the Committee’s work.  
 
 

*   *   *   * 
 

ANNEX I 
 
 

PROCEDURE FOR THE EXAMINATION AND  
TREATMENT OF COMPLAINTS 

 

Adopted in February 1989, revised in May 2007 and March 2014 
 
 

I. QUALIFIED COMPLAINANTS 
 

1. Qualified complainants under the procedure shall be: 
 

(a) A (former) parliamentarian(s) (or person authorized by him/her/them to 
make such complaints and/or a family member) who has/have been 
the subject of a violation of his/her/their human rights; 

(b) Another member of parliament; 
(c) A political party; or 
(d) An authoritative international or national organization competent in the 

field of human rights (United Nations and its specialized agencies; 
intergovernmental organizations; inter-parliamentary organizations; 
and non-governmental international and national organizations 
competent in the field of human rights).  

 
 

II. PRESENTATION OF COMPLAINTS 
 

2. In principle, complaints shall be addressed to the Committee President or 
the IPU Secretary General, at IPU Headquarters. 
 

3. A list of items of information to be provided shall be made available 
(cf. Annex II). It shall be designed to assist applicants in presenting a complaint that is 
as complete, precise and concise as possible. 
 

 
III. PRELIMINARY INVESTIGATION OF CASES 

 

4. The IPU Secretary General shall establish a file on any complaint received. In 
order to do so, he/she shall be authorized to request additional information from the 
author(s) of the complaint, as well as from the authorities of the State concerned or, if 
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appropriate, from third parties able to supply such information. He/she shall avail 
himself/herself of any document relevant to the study of the case, particularly the 
pertinent texts of national laws and international legal instruments and any document 
from competent international or regional organizations. 
 

5. The IPU Secretary General shall request additional information only when 
there are grounds for presuming that the complaint is admissible. In the absence of 
such grounds, the Secretary General may refrain from conducting a preliminary 
investigation. 
 

6. The identity of the author(s) of complaints shall be disclosed only with 
his/her/their agreement and when such disclosure is deemed appropriate. 
 

7. The allegations and other information on file shall be outlined and forwarded 
first and foremost to the parliamentary authorities of the country in question for their 
comment. The IPU Secretary General may also address the request for information 
to any competent authority likely to provide official information.   
 

8. It is expressly stated that this approach shall be aimed solely at requesting 
information before the case is examined by the Committee, and that it shall in no 
way prejudge such action as may be taken on the case by the competent bodies of 
the IPU. 
 

9. The IPU Secretary General shall inform the author of a complaint of 
information received from the authorities of the country in question, particularly 
when new developments occur affecting the situation of the parliamentarian 
concerned, and vice versa. 
 
 

IV. STANDARDS AND CRITERIA OF ADMISSIBILITY 
 

10. Complaints may refer only to members of a national Parliament, not to 
members of regional and local assemblies. 
 

11. The Procedure shall be applicable to members of parliament who are or 
have been subjected to arbitrary actions during the exercise of their parliamentary 
mandate, whether the Parliament is sitting, in recess or has been dissolved as the 
result of unconstitutional or extraordinary measures. The Committee shall also be 
competent to examine complaints regarding former members of parliament when 
the alleged arbitrary actions refer directly to events that took place when the 
individual was still a member of parliament.  
 

12. With respect to alternate members of a national parliament, admissibility 
shall depend on the nature of the function involved and how it is exercised. 
 

13. Other standards and criteria of admissibility may be determined in individual 
cases by the Committee, based on its experience. 
 

14. Decisions on admissibility and non-admissibility of complaints shall be 
transmitted to the parties directly concerned, together with a statement of the 
grounds of such a decision.  
 
 

V. EXAMINATION OF COMPLAINTS 
 

15. For each case, the IPU Secretary General shall present a report containing 
the following:  
 

 Information on the source(s) of the complaint and the date(s) of the 
communication(s); 

 An analytical summary of the allegations and any other information on 
file; 

 Legal references and background (national and international); 
 Observations on the formal admissibility of the communication(s); and 
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 Information on the preliminary investigation of the case and/or 
previous treatment thereof, particularly the date and content of the 
reply from the authorities of the country in question to such requests 
for information as may have been addressed to them. 

 
16. The Committee shall examine each of the cases before it on the basis of the 
file compiled for that purpose by the IPU Secretary General.  
 
17. The Committee shall seek to establish the facts of a case. For this purpose, 
the IPU Secretary General shall invite the authorities to comment on the 
information provided by the author of a complaint, and the author of a complaint to 
comment on the information provided by the authorities. The Secretary General 
may also seek information from any other reliable source likely to provide relevant 
information. 
 
18. The Committee shall seek, to the extent possible and as appropriate, to 
establish contact with the parliamentarian concerned, first of all, in order to 
ascertain that he/she has no objection to the Committee examining his/her case 
and, second, to ensure a continuous flow of first-hand information regarding his/her 
case.   
 
19. The Committee shall do everything possible to foster a dialogue with the 
authorities of the countries concerned, first and foremost their parliament, in the 
pursuit of a satisfactory settlement.  
 
20. The IPU Secretary General shall inform the Committee of any technical 
cooperation project the IPU is conducting or intends to conduct in a country in 
which it is examining a case. It may invite the Secretary General to take steps to 
ensure that its concerns in that case are taken into consideration in order to ensure 
coherent action by the IPU. 
 
21. The Committee shall engage, including where possible through an official 
partnership, with relevant international and regional political structures, first and 
foremost their parliamentary arm, and/or their human rights mechanisms. At the 
national level, the Committee shall engage, where possible and useful, with in-
country UN missions, national human rights institutions and national human rights 
organizations.  The Committee shall also engage directly with parliamentary human 
rights committees in those countries that have cases before it and in countries that 
take a keen interest in human rights issues abroad.  
 
 

VI. CONSULTATION OF EXPERTS 
 
22. Experts may be consulted when the Committee deems it appropriate.  
 
 

VII. HEARINGS 
 
23. The Committee may hold hearings in accordance with the established rules 
and criteria (cf. Annex III). 
 
 

VIII. MISSIONS, VISITS AND TRIAL OBSERVATIONS 
 
24. In specific cases, the Committee may decide to carry out an on-site mission 
and/or visit or mandate the observation of trial proceedings. Such action shall be 
taken in accordance with established rules and criteria (cf. Annex IV).
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IX. CLOSURE OF CASES 
 

25.  The Committee shall continue in principle to examine a case at future sessions 
as long as a satisfactory settlement has not been reached. The Committee may 
decide to close a case, however, if:  
 

(a) in its view a satisfactory settlement cannot be reached;  
(b) the complainant has not provided any updated information in spite of 

repeated requests and the complainant’s ability to do so; or  
(c) the complainant states that further action by the Committee is no longer 

useful.  
 

26. In cases where current or former parliamentarians or their direct 
representatives are complainants in the case, their response, or absence thereof, 
shall take precedence over the response of other complainants in the matter.  The 
Committee may reserve the right to re-open a case in the light of new information 
provided by complainant(s).   
 

27. In cases where a confidential case has been satisfactorily settled, the 
Committee may decide to announce publicly its closure and state the reasons 
thereof. 
 

28. Whenever the Committee adopts a decision to close a case, that decision 
shall be communicated to the parties directly concerned. 
 
 

*   *   *   * 
 

ANNEX II 
 

COMPLAINT FORM 
 

Submission of complaints 
 
 

The Committee on the Human Rights of Parliamentarians is competent to examine 
complaints of alleged human rights violation(s) affecting members of national 
parliaments who are currently exercising their mandate.1 The Committee is also 
competent to examine complaints regarding former members of national 
parliaments when the alleged violation(s) are directly related to events that took 
place when the individual was still a parliamentarian.  
 

This document is designed to be completed directly in a downloadable Word or 
PDF document. The list of questions below is intended to help the complainant 
submit a complaint which is as complete, precise and concise as possible, so as to 
facilitate the work of the Committee on the Human Rights of Parliamentarians. The 
complainant is strongly encouraged to provide all the requested information to 
enable the Committee to examine the case. However, should there be serious 
impediments preventing a complainant from providing some of the requested 
information at this time, the complainant is invited to explain the reasons why.  
 

Please type your answers on a computer if possible. If not, please write clearly 
using CAPITAL LETTERS.   
 

If you wish to submit a complaint concerning the situation of several members of 
parliament, you must complete a separate form for each member. If you are 
multiple complainants submitting a complaint about the same case, you may 
submit a joint form if you wish.2 

 
1  This also covers a situation in which the national parliament is in recess or has been dissolved as 

the result of unconstitutional or other arbitrary measures. 
2  If there is more than one complainant, please identify one complainant as the designated focal point 

to liaise with the Committee, and complete questions 1 and 2 providing information concerning this 
person while sending the names and capacity of other complainants in a separate note or in the 
email conveying the complaint. 
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PART A 
 

INFORMATION CONCERNING THE COMPLAINANT 
 

1. Please complete this section indicating in which capacity you are 
submitting the complaint 

 

 Please note that you may choose only one category (A, B, C or D). If you 
select category A, you may tick several boxes under this category.   

 

A. Complaint submitted in one or more of the following sub-categories, 
namely by the parliamentarian subject to the alleged human rights 
violation(s), or a person authorized by the parliamentarian to make 
such a complaint 

 
 

☐ Parliamentarian 
 

☐ Former parliamentarian 
 

☐ Lawyer of the parliamentarian 
 

☐ Family member 
 

☐ Other person authorized to make the complaint 

(specify in which capacity)  
 

OR 
 

B. Complaint submitted by another parliamentarian who is not the victim 
 

OR 
 

C. Complaint submitted by a political party 
 

OR 
 

D. Complaint submitted by an international or national organization 
 

The organization should be competent in the field of human rights (i.e. United 
Nations and its specialized agencies; intergovernmental organizations; 
interparliamentary organizations; and non-governmental international and 
national organizations competent in the field of human rights).    

 
 
DETAILS OF THE COMPLAINANT 
 

• For categories A and B 
 

Ms. ☐ Mr. ☐ 

 
First name  

Last name  

Name of the chamber of 

parliament 

(if applicable)  

Political affiliation 

(if applicable)  

 
 

• For category C 
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Name of political 

party  

Please specify if 

majority/opposition  

 

 Name of the representative submitting the complaint on behalf of the political 
party 
 

Ms. ☐ Mr. ☐ 
 

First name 
 

 

Last name 
 

 
 

• For category D 
 

Name of organization  

Field / area of work  

 
 Name of the representative submitting the complaint on behalf of the 
organization 
 

Ms. ☐ Mr. ☐ 
 

First name 
 

 

Last name 
 

 
 

• Information requested from all types of complainants (categories A–D) 
 

Country  

Address  

 

Email  
Tel. 
number  

 
 

2. The principle is that the identity of the complainant is kept confidential. 
However, should the relevant national authorities or a third party 
assisting the Committee request to know your identity as the 
complainant, would you agree for it to be disclosed?   

 

☐ Yes 

☐ No (specify reasons for refusal) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PART B 
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INFORMATION CONCERNING THE PARLIAMENTARIAN1 
SUBJECT TO THE ALLEGED HUMAN RIGHTS VIOLATION(S)  

 
 

In case of multiple victims, the complainant is required to complete a separate form 
for each victim.  
 
 

3. First name and last name of the member(s) or former member(s) of 
parliament 
 

Ms. ☐ Mr. ☐ 
 

First name 
 

 

Last name 
 

 
 

4. Date and place of birth 
 

 Day Month YEAR 

Date of birth    
 

 Country of birth  
 
 

5. Nationality  
 
 

6. Gender  
 

☐ Female 
 

☐ Male 
 

☐ Other 
 
 

7. Where the (former) parliamentarian subject to alleged human rights 
violation(s) is a woman, were the violation(s), or certain aspects of 
them, gender-based? This indicates that the violation(s) are directed 
against a woman because she is a woman – or affect women 
disproportionately – and include acts that inflict physical, mental or 
sexual harm or suffering, threats of such acts, coercion and other 
deprivations of liberty.2 

 

☐ Yes (specify if possible) 
 

☐ No  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1  A parliamentarian victim of alleged human rights violation(s) should be a person elected, appointed 

or nominated to the national Parliament of a sovereign, unitary or federal state. 
2  Definitions based on Article 3 of the 2011 Council of Europe Convention on preventing and 

combating violence against women and domestic violence: 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e.  

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e
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8. Please indicate the political affiliation of the parliamentarian subject to 
the alleged human rights violation(s) at the time of the alleged 
violation(s) 

 

☐ Majority 

☐ Opposition 

☐ Independent 

☐ Other (Specify) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

9. Name of political party 
 (if applicable)   

 
 
10. Please tick the appropriate box indicating his or her parliamentary 
status  
 

(a) At the time of the alleged violation(s)  
 

☐ Sitting parliamentarian 

☐ Former parliamentarian (specify beginning and end date of parliamentary term) 

 
Beginning  End  

 
 Name of parliament or parliamentary chamber of which the victim is/was a 
member. 
 

 
 
 

(b)  At the time of the submission of the present complaint   
 

☐ Sitting parliamentarian 

☐ Former parliamentarian (specify beginning and end date of parliamentary term) 

 
Beginning  End  

 
 Name of parliament or parliamentary chamber of which the victim is/was a 
member. 
 

 
 
 

11. Address and contact details of the parliamentarian subject to alleged 
human rights violation(s)  

 
Permanent address   

 

Email  
Tel. 
number  

 
 

12. Please attach a high-resolution picture/photo (indicating the copyright) 
of the parliamentarian subject to the alleged human rights violation(s). 
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PART C 
 

INFORMATION CONCERNING THE ALLEGED HUMAN RIGHTS 
VIOLATION(S) 

 
 

13. Date of the initial or main alleged human rights violation(s) 
 

When did this happen?  

 
 

14. Is it still ongoing?  
 

☐ Yes 

☐ No 

 
 

15. Where did this happen? 

 

 Place where event(s) took place (please specify country and city) 

 

City  Country  

 

 
16. Please provide as detailed information as possible on the identity 

(known or suspected) of the perpetrator(s)  
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17. Please tick the appropriate box regarding the type of the alleged 

human rights violation(s) committed against the parliamentarian and 
describe these allegations  

 

☐ 1. Violations affecting parliamentarians’ life, integrity or liberty 
 

☐ 1.1 Murder 

☐ 1.2 Enforced disappearance 

☐ 1.3 Abduction 

☐ 1.4 Torture, ill-treatment and other acts of violence 

☐ 1.5 Threats, acts of intimidation 

☐ 1.6 Arbitrary arrest and detention 

☐ 1.7 Inhumane conditions of detention 

☐ 1.8 Lack of due process in proceedings against parliamentarians 
 

☐ 1.8.1 Lack of due process at the investigation stage 

☐ 1.8.2 Lack of fair trial proceedings 

☐ 1.8.3 Excessive delays 

☐ 1.8.4 Right of appeal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

☐ 2. Violations directly affecting the exercise of the parliamentary mandate 
 

☐ 2.1 Violation of freedom of expression and opinion 

☐ 2.2 Violation of freedom of assembly and association 

☐ 2.3 Violation of freedom of movement 

☐ 2.4 Undue invalidation, suspension, revocation or other acts obstructing the 
exercise of the parliamentary mandate 

 

☐ 2.4.1 Arbitrary invalidation of the election of a parliamentarian 

☐ 2.4.2 Abusive revocation or suspension of the parliamentary mandate 
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☐ 2.4.3 Failure to respect parliamentary immunity 

☐ 2.4.4 Abusive application of parliamentary sanctions 

☐ 2.4.5 Other acts obstructing the exercise of the parliamentary mandate 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

☐ 3 Impunity 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

☐ 4 Other violations 
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18. Please provide a detailed description of the alleged facts and, if 
possible, attach supporting evidence (e.g. relevant videos, photos, 
official reports/statements – including from witnesses, court rulings 
etc.)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

19. Please provide relevant provisions of the national constitution and 
laws, regional or international legal instruments.3 (You may refer to 
online documentation.)   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3  The response should, as far as possible, be accompanied by relevant extracts of the texts of the 

public laws referred to. 
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20. Did you file a complaint about the alleged human rights violation(s) to 
the relevant authorities (police, prosecutor’s office, courts, national 
human rights commission, parliament)? If not, please explain why.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
21. Was any action taken by the relevant authorities? Were any steps taken 

to address the alleged violation(s)?  
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22. Have you reported the matter to another international or regional 
human rights institution/mechanism?  

 

☐ Yes (specify)  

 

☐ No  

 
 

23. Names and contact details / email addresses of persons with whom the 
Committee could, if necessary, communicate in order to obtain further 
legal information (in particular, name and address of legal counsel) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

24. If you wish, please provide information on the general political and human 
rights background that may help the Committee have a better 
understanding of the context in which the incidents took place.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

25. Is there any other relevant information (reports, newspaper articles, 
etc.) that you would like us to be aware of? Please include this 
information or provide the relevant weblinks.  
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26. What kind of action would you suggest4 the Committee take regarding 
this complaint?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Please note that, as the complainant, you are committing to monitor 

the case and to keep the Committee apprised of new developments and 
information until such time as the Committee decides to close the 
case.  

 
 
 

 
 

 

Signature 5 of the complainant Place and date 

 
 
IMPORTANT 
 

• Please attach copies of any relevant documents – including letters 
addressed to the parliamentary authorities, references of any 
police/judicial complaint, responses received, and judgments rendered 
in English – which support and corroborate the information provided. 

 
What do you do once you have completed the form?  
 

• If you complete the form electronically, please send it along with the 
attachments to the following email address: hrteam@ipu.org  

 

• If you complete a hard copy of the form, please send it along with the 
attachments to the following postal address or by fax 

 
Inter-Parliamentary Union 
Committee on the Human Rights of Parliamentarians  
Chemin du Pommier 5 
Case Postale 330  
1218 Le Grand-Saconnex  
Geneva 
Switzerland 
 
Fax: +41 22 919 41 60 

 
4  These suggestions are merely indicative. It is the responsibility of the Committee to determine, 

within the limit of the Inter-Parliamentary Union's capabilities, the action to be taken on them. 
5  For political parties and organizations, signature of a person empowered to represent the 

organization. 

mailto:hrteam@ipu.org
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Annex I – Additional information  
 

Please use this annex to share any additional relevant information that has not 
been covered by the questions in the complaint form. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

*   *   *   * 
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ANNEX III 
 
 

ARRANGEMENTS CONCERNING HEARINGS 
 

Adopted in July 1983, revised in May 2007 and March 2014 
 

I. HEARINGS WITH THE COMMITTEE IN CORPORE 
 

(a) Hearings may be held with parliamentary authorities, other competent 
authorities, the complainant(s), the alleged victim(s), representatives of 
relevant international and national organizations and experts; 

 

 They may be held: 
 

(i) on the initiative of the Committee itself;  
(ii) at the request of any of the above-mentioned entities or persons.  
 

 

(b) The Committee shall seek to organize a hearing of its own volition and 
accept a request for a hearing whenever it considers this to be useful and 
appropriate in the examination of a case. 

 

(c) Requests for a hearing with the Committee shall be made in good time prior 
to the corresponding session so that the Committee, or its President, may 
assess the advisability of such a procedure and give its consent. 

 

(d) In order to ensure the effectiveness of this procedure, the hearing shall be 
held in such a way as to meet the needs of the Committee.  With this in 
mind: 

 

 At the opening of the hearing, the President of the Committee may 
specify to the person(s) concerned the conditions in which he/she/they 
will be heard and inform him/her/them of the elements of the case on 
file to which the hearing will relate, if necessary stating the main points 
requiring clarification; 

 The time available to a person(s) to make his/her/their preliminary 
statement shall be established in advance.  The person(s) shall then 
be invited to reply as concisely as possible to specific questions.  The 
Committee may decide that, between the time of the general 
statement (which will enable it to assess the intentions of the person 
concerned) and the time devoted to questions, the person(s) 
concerned shall leave the room to enable the Committee to identify 
the points requiring clarification; and 

 The Committee shall decide if it is necessary to ask the person(s) 
being heard to confirm or clarify in writing certain points of his/her/their 
statements. 

 

(e) Hearings shall preferably take place in one of the working languages of the 
Committee.   

 
 

II. HEARINGS WITH THE COMMITTEE PRESIDENT  
OR A DESIGNATED MEMBER(S) 

 

 The Committee may decide to designate its President or another member(s) 
to meet in camera and hear any entities or persons mentioned under I (a). 

 
*   *   *   *
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ANNEX IV 
 
 

PRINCIPLES AND CRITERIA FOR CONDUCTING ON-
SITE MISSIONS, VISITS AND TRIAL OBSERVATIONS 

 

Adopted in April 1986, revised in May 2007 and March 2014 
 

I. PRINCIPLES AND OBJECTIVES 
 
1. In order to advance its work to defend the human rights of parliamentarians 
and to make progress towards the satisfactory resolution of one or more cases, the 
Committee may decide to carry out a mission or visit, or to observe a trial.  
 
2. Such missions and visits may be envisaged for countries in respect of which 
cases are pending before the Committee or for countries that are the seat of 
relevant international or regional organizations or that have national parliamentary 
committees, other institutions and/or sources of information that may assist the 
Committee in its work.   
 
3. In exceptional circumstances, a mission or visit may also address political or 
parliamentary challenges that go beyond the Committee’s specific mandate but 
that need to be addressed in order to resolve the specific cases dealt with by the 
Committee. 
 
4. When the Committee is not in session, a decision to dispatch a mission, 
make a visit and/or observe a trial may be taken by correspondence.  In particularly 
urgent or serious circumstances, the decision may be taken by the Committee 
President in consultation with the IPU Secretary General.  Any decision to this 
effect shall immediately be communicated to the Committee members. 
 
5. Missions shall normally comprise at least two delegates, if possible at least 
one man and one woman, and extend over several days on the basis of a 
comprehensive programme that shall include meetings with all relevant authorities, 
the complainant(s) and other parties in a position to assist the Committee in its 
work.  
 
6. Visits shall normally be carried out by a single Committee member or 
another person mandated by the Committee.  
 
7. The length of trial observations shall depend on the schedule of hearings.  
As part of a trial observation, the observer shall meet with the relevant authorities 
in the case, in particular the prosecutor’s office and the court authorities, as well as 
the complainant(s)/alleged victim(s) and defence counsel. 
 
8. Trial observations shall be carried out by legal experts and/or members of 
parliament.  Their competence in and impartiality vis-à-vis the case at hand shall 
be beyond doubt.  They shall not at the same time be members of the Committee. 
 
9. A representative(s) of the IPU Secretariat, where possible, shall accompany 
on-site missions and visits.  
 
10. A mission or visit may only take place with the explicit approval of the authorities 
of the country in question. In cases where the parliament is represented in the IPU, the 
necessary contacts and approaches shall be made through that parliament or with its 
approval. This rule shall apply to all missions or visits except in cases where no 
interaction is foreseen between the delegation and the government or parliamentary 
authorities. In the case of a trial observation, the IPU Secretary General shall inform 
the authorities of the country concerned, in particular the parliament and the authority 
before which the proceedings are taking place, of the IPU’s presence.  
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11. A mission or visit shall generally aim to: 
 

 Make known to the authorities of the country in question or the 
institutions in that country the interest which the IPU and, through it, 
the international community, has in the treatment and fair settlement 
of an individual case; 

 Gather a maximum amount of first-hand or reliable information on the 
case so as to enable the Committee on the Human Rights of 
Parliamentarians and the IPU Governing Council to take a decision 
based on full knowledge of the facts; 

 Enquire into respect for basic human rights in the case under 
consideration on the basis of applicable national legislation and 
international legal instruments.  When a case concerns allegations 
that legal proceedings brought against a (former) parliamentarian are 
not founded in law, a trial observation mission may be sent to enquire 
into respect for basic fair trial guarantees; and 

 Contribute, as much as possible, to the settlement of the case in 
accordance with human rights principles. 

 
12. A mission, visit or trial observation may thus in no way lead, either directly or 
indirectly, to the expression of any value judgment whatsoever of a situation in 
general or political regime, whatever their nature. 
 
 

II. FUNDING 
 

13. Missions, visits and trial observations shall as a general rule be funded by 
the core budget of the IPU.  
 
 

III. RESPONSIBILITIES OF THE AUTHORITIES  
IN MISSIONS AND VISITS 

 

14.  In the case of missions and visits, the authorities of the country concerned, 
first and foremost the parliament, are responsible for arranging the requested 
meetings with relevant authorities, providing local transport to the delegation for the 
duration of the mission or visit and ensuring the protection of the delegation.  The 
authorities shall also assist in any other way possible with the effective fulfilment of 
the mission’s or visit’s mandate.   
 
 

IV. COMPOSITION OF DELEGATIONS 
 

15. The following individuals may be designated to conduct missions and visits: 
 

 Current and former members of the Committee on the Human Rights 
of Parliamentarians; 

 Other parliamentarians with relevant expertise; 
 The IPU Secretary General or his/her representative; and 
 Human rights specialists.  

 
16. In principle, the Committee shall decide at each of its sessions on the 
composition of delegations for proposed missions and visits.  In deciding to 
designate one or more of its members to conduct a mission, it shall take into 
account criteria such as familiarity with the country’s legal and political system, 
command of relevant languages for the mission and absence of potential 
challenges, whether perceived or real, to the effectiveness of the mission or visit 
due to the member’s nationality and/or political activities. Committee members 
shall be required to share with the Committee before a decision is taken on the 
composition of the delegation any information concerning them that may adversely 
affect the effectiveness of the mission or visit.     
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17. Should the designated member(s) be prevented from participating in the 
mission or visit, the IPU Secretary General shall consult the Committee President 
on the replacement of the member(s) in question and, with the President’s 
approval, take the necessary steps to ensure that the mission or visit can be 
carried out.   
 
 

V. CONDUCT OF MISSIONS, VISITS AND TRIAL 
OBSERVATIONS 

 
18. The persons entrusted with a mission, visit and trial observation shall receive 
a copy of this document. They shall base their action on the principles advocated 
by the IPU. 
 

(a) Accreditation and terms of reference 

 
19. The member(s) of the delegation shall be given several copies of a letter of 
accreditation and, if necessary, written terms of reference. The latter shall clearly 
indicate the purpose of the mission. 
 

20. Unless the Committee or the IPU Governing Council decides otherwise, the 
members of a delegation may not accept to act on behalf of and receive funding 
from any body or organization in the same country and during the same period. 
 

(b) Concerted action 
 

21. Concerted action shall be taken at all stages of a mission. If necessary, 
consultations shall take place during the mission between the members of the 
delegation and the IPU Secretary General. 
 

22. Barring instructions to the contrary from the Committee or the IPU Governing 
Council, the members of a delegation shall not accept individual invitations to visit 
the country in question. 
 

23. If necessary, a preparatory meeting shall be held, prior to the visit, preferably 
at IPU Headquarters in Geneva. 
 

(c) Fulfilment of the mandate 
 

24. The delegation shall strive to gather information from all parties concerned:  
 

(i) Competent authorities (governmental/parliamentary/judicial);  
(ii) Parliamentarian(s) whose situation is the subject of the mission;  
(iii) Third parties in a position to supply reliable information (sources of 

communication/relatives of the victim(s)/lawyer(s)/parliamentarian(s) 
witness(es)/human rights organizations). The delegation may make 
direct contact with and hear witnesses as early as during the 
preparatory meeting. 

 
25. The delegation shall ensure that no witnesses are present during its contacts 
with the parliamentarian(s) whose situation is the subject of the mission - including 
when the parliamentarian is detained or imprisoned - and with third parties in a 
position to supply reliable information. If interpretation is necessary, the delegation 
shall ensure that the interpreter respects the rule of confidentiality (see paragraph 
32 below). 
 
26. Members of delegations shall make every effort never to expose the 
parliamentarian(s) in question and the sources of confidential information to risks; 
in the case of direct contacts, they must receive assurances that no reprisals of any 
kind will be taken against the person(s) concerned because of such contacts. If 
necessary, they shall ensure that the person(s) concerned is/are able to bring to 
the attention of the IPU any measures taken against him/her/them after meeting 
with the delegation. 
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27. Should the delegation feel that the basic conditions for the fulfilment of its 
mandate are not met, it shall terminate the visit, if possible after consulting the 
President of the Committee and the IPU Secretary General. 
 

(d) Documentation made available to delegations 

 
28.  All delegations shall receive as complete a set of documents as possible to 
ensure the effective fulfilment of their mandate.  
 

(e) Contacts with the press 

 
29.  The IPU Secretariat shall consider, in consultation with the delegation, how 
to give visibility to the mission, visit or trial observation, including its preliminary 
findings.  
 
30. The IPU Secretariat and the delegation may decide to organize a press 
conference towards the end of the mission or visit and, exceptionally, the trial 
observation should this be considered useful in helping implement and disseminate 
the preliminary findings of the delegation.   
 
31.  With regard to missions carried out in relation to confidential cases, in 
general no contact with the press will be made.  
 

(f) Interpreters 

 
32. If necessary, the mission shall be assisted by an interpreter. Depending on 
the situation, the interpreter may be made available to the mission by:  
 

(i) the Parliament of the country in question;  
(ii) in the event of a trial which takes place in a country of which the 

Parliament is not a Member of the IPU, by the defence counsel of the 
parliamentarian concerned; or  

(iii) by the IPU Secretariat. The delegation shall ensure that interpreters 
who are not under oath respect the rule of confidentiality. 

 
 

VI. REPORTS ON MISSIONS, VISITS AND TRIAL 
OBSERVATIONS 

 
(a) General principles 

 
33. The report shall be submitted to the Committee, which shall examine it in 
camera. For the missions or visits referred to in paragraph 3 of this Annex, the 
report may also be submitted to other IPU bodies. 
 
34. The report shall, where useful, be conveyed as soon as possible to the 
authorities of the country in question and the complainant(s) so as to enable them 
to forward their observations.  The report may also be shared for information and 
comments with other interlocutors which the delegation met. 
 
35. The Committee shall judge the way in which it is to report publicly on the 
mission or visit or trial observation, including whether or not to submit the entire 
report or part thereof to the IPU Governing Council. 
 
36. Any report or part thereof which has been made public by the Committee, 
either directly or through the IPU Governing Council, may be used as such 
provided that mention is made of its origin. 
 
37. The report shall be the property of the IPU. 



HUMAN RIGHTS OF PARLIAMENTARIANS - 87 - ANNEX IV 

 

INTER-PARLIAMENTARY UNION  -  NOVEMBER 2020 

(b) Guidelines for the presentation and content of the reports 
 
(i) Presentation of reports 
 
38. The report shall be transmitted to the Committee Secretariat as soon as 
possible, and in any event, within 30 days of the completion of the mission, visit or 
trial observation.  
 
39. The report shall be drafted preferably in English or in French. 
 
40. The delegation shall clearly state if certain parts of the report are to remain 
confidential. 
 
41. Likewise, special mention shall be made of any minority opinion held by a 
member of the delegation. 
 
42. Should a mission or visit or trial observation consist of several stages, the 
delegation shall submit a provisional report as soon as possible (e.g. preliminary 
observations on a trial hearing), it being understood that the final report (e.g. 
comments on the judgment handed down by the court) shall be submitted 
subsequently. 
 
(ii) Content of reports 
 
43. Reports should contain information on the following points in particular: 
 

 Reference to the decision by the Committee and/or IPU Governing 
Council; 

 Places and dates of the mission, visit or trial observation; members of 
the delegation;  

 Contacts with the authorities of the country (parliamentary / 
governmental / judicial); 

 Contacts with the parliamentarian(s) who is/are the subject of the 
mission (dates, places and conditions of meeting; brief outline of 
his/her/their situation; summary of the explanations and opinions 
voiced by the person(s) concerned; brief account - if applicable - of the 
place and conditions of detention); 

 Contacts with third parties; 
 Prospects for a settlement of the case; and 
 Conclusions and recommendations. 

 
44. Reports of trial observations shall, in particular, contain information on the 
following: 
 

 The origins of the trial and its context; 
 Information concerning the defendants; 
 The court seized of the case(s); 
 The prosecution and the defence; 
 The charges brought; 
 The laws and decrees applied; 
 The case made by the prosecution and a summary or the text of the 

indictment; 
 The nature of the defence and a summary of the text(s) of the case 

made by the defence; 
 The ruling (if handed down); 
 The conduct of the trial; 
 Comments concerning the conduct of the trial, the ruling (if handed 

down) and the legal provisions applied; and 

 The appeal: the possibilities of appeal; the intentions of the defence 

and a comment on the likelihood of an appeal succeeding. 
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RULES OF THE SECRETARIAT 

OF THE INTER-PARLIAMENTARY UNION
1
 

 

Amended in April 1996, September 1998, April 2003, October 2010  
and March 2013 

 
 
 

RULE 1 
 
 The IPU Secretariat shall, under the oversight of the Executive Committee, 
exercise the functions for which it is responsible or those delegated to it in 
conformity with the Statutes (cf. Statutes, Art. 28.2). 
 
 

RULE 2 
 
 The administration of the IPU Secretariat and responsibility for exercising its 
intrinsic or delegated functions shall be entrusted to the Secretary General 
(cf. Statutes, Art. 28.1). 
 
 

RULE 3 
 
1. In accordance with the recruitment procedure appended to these Rules, the 
Secretary General shall be elected or re-elected by the Governing Council on the 
proposal of the Executive Committee for a four-year term, renewable twice 
(cf. Statutes, Art. 21 (l), 26.2 (h) and 28.1).  The terms of the Secretary General's 
appointment shall be determined by the Executive Committee. 
 
2. The Executive Committee may propose to the Governing Council that it 
waive the procedure set out in paragraph 1 above and vote on the re-appointment 
of the incumbent Secretary General.  
 
 

RULE 4 
 
 The Secretary General shall recruit the necessary staff within the framework 
of the budget approved by the Governing Council and shall inform the Executive 
Committee of appointments and terminations of employment (cf. Rule 2). 
 
 

RULE 5 
 
 The Secretary General shall work solely for the Inter-Parliamentary Union 
and may not be a member of any Parliament. 
 
 

RULE 6 
 
 The Secretary General or a member of the IPU Secretariat appointed by the 
Secretary General shall be present, in an advisory capacity, at sessions of the 
IPU’s organs and at all meetings convened by the IPU (cf. Assembly, Rule 35.2; 
Governing Council, Rule 42; Executive Committee, Rule 14; and Standing 
Committees, Rule 41). 

 
1  In these Rules, whenever the words "candidate" and "Registrar" are used, they should be construed 

as referring to both women and men. 
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RULE 7 
 

 The Secretary General shall prepare each year, for submission to the 
Executive Committee, a draft work programme, together with a draft budget 
(cf. Statutes, Art. 28.2 (f); Financial Regs., Rule 3). 
 
 

RULE 8 
 

 The Secretary General shall, at the time of the Assembly or before 1 July if 
no Assembly is held, submit an annual report to the Executive Committee on the 
work of the IPU Secretariat. 
 
 

RULE 9 (cf. Financial Regs., Rule 10) 
 

1. The Secretary General shall be responsible for the execution of the budget 
of the IPU and the administration of its assets. 
 
2. The sums required for payments shall be withdrawn by the Secretary 
General.  In case of the Secretary General's absence, the right of signature may be 
delegated to another member of the IPU Secretariat. 
 
 

RULE 10 (cf. Financial Regs., Rule 4) 
 

1. Where necessary, the Secretary General shall be authorized to make 
transfers from one budget heading to another in the course of a single financial 
period. 
 
2. The Executive Committee shall express its opinion on these transfers before 
the accounts are transmitted to the Auditors appointed by the Governing Council. 
 
3. The Secretary General may not, without the consent of the Executive 
Committee, effect expenditure in excess of the overall appropriations included in 
the annual budget. 
 
4. Should the budget appropriations approved by the Governing Council 
appear to be insufficient to cover the expenditure required for the execution of the 
programme and the administration of the IPU, the Secretary General shall so 
inform the Executive Committee, which may request the Governing Council to 
grant supplementary appropriations (cf. Statutes, Art. 26.2 (i)). 
 
5. In urgent cases, these appropriations may be granted by the Executive 
Committee, which must inform the Governing Council of such action at the latter's 
next session (cf. Statutes, Art. 26.2 (i)). 
 

 

RULE 11 
 

 The Secretary General shall provide the Executive Committee with full 
information on the financial administration of the IPU, developments in income and 
expenditure, and the policy applied in this respect (cf. Statutes, Art. 26.2 (g)). 
 
 

RULE 12 
 

 Each year, before 1 March, the Secretary General shall have the accounts 
for the previous financial period examined by an External Auditor and shall then 
submit the accounts to the Auditors, who shall present them to the Governing 
Council.  The Governing Council shall each year sanction the Secretary General’s 
financial administration (cf. Statutes, Art. 21 (i); Financial Regs., Rule 13). 
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PROCEDURE FOR SELECTING THE SECRETARY  
GENERAL OF THE INTER-PARLIAMENTARY UNION 

 
 

Vacancy announcement 
 

The selection process for the post of Secretary General will commence 15 months 
before the expiry of the current term of the Secretary General. 
 
A vacancy announcement containing a description of the functions of the Secretary 
General and the skills and qualifications required of candidates will at that time be 
circulated to all Member Parliaments of the IPU. 
 
The announcement will also be placed on the IPU’s website and shared with the 
United Nations system.  All parliaments will be invited to publicize the 
announcement in the manner they deem fit. 
 
At the same time as it finalizes the vacancy announcement, the Executive 
Committee will agree on a set of minimum requirements that have to be met by 
candidates in order to be retained during the initial selection process. 
 
 

Presentation of candidatures 
 

Candidatures can be submitted by the candidates themselves or by one or more 
Members of the IPU. 
 
Candidatures shall be submitted within a period of four months from the date of the 
official vacancy announcement. 
 
Each candidature shall be submitted in one of the two working languages of the 
IPU – English and French – and shall consist of a letter of motivation accompanied 
by a curriculum vitae. 
 
Each application will be received in confidence and recorded by the Director of 
Support Services, who will act as Registrar and will also respond to enquiries from 
candidates. 
 
 

Shortlisting of candidates 
 

At the end of the period for submitting candidatures, the President of the IPU, 
assisted by the Registrar, will examine all candidatures to ensure that they meet 
the minimum requirements for the post contained in the vacancy announcement.  
Any candidate who does not meet these requirements will be eliminated from the 
process. 
 
The complete documentation submitted by all candidates who meet the minimum 
requirements will be reviewed by the President of the IPU and the Vice-President 
of the Executive Committee, who will together draw up an initial shortlist consisting 
of the 20 best qualified candidates. 
 
The complete documentation of these candidates will be shared with each member 
of the IPU Executive Committee together with a report from the President on the 
conduct and outcome of the pre-selection procedure. 
 
After studying the candidatures, each member of the Committee will indicate up to 
a maximum of five candidates which he/she proposes to maintain on the shortlist. 
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The Committee members will communicate their preferences to the IPU Secretariat 
through a confidential procedure within a month of receiving the documentation. 
 
The five candidates who receive the highest number of preferences will be 
short-listed. 
 
 

Interviews of selected candidates 
 

The five short-listed candidates will be invited to the Assembly, where the final 
selection will take place. 
 

The Executive Committee will devote one extra day during that Assembly to 
interviewing the candidates.  Each candidate will be interviewed for an equal length 
of time.  They will be invited to present their candidature for 10 minutes and will 
then take questions from the members. 
 

Before starting the interviews, the Executive Committee will have agreed upon a 
set of questions which will be addressed to all candidates.  Members of the 
Executive Committee will also be able to address follow-up questions to the 
candidates as well as questions relating to the candidate’s individual presentations. 
 

After the interviews, the members of the Executive Committee will exchange views 
on the candidatures.  They will seek to determine if one or more of the candidates 
can be excluded at this stage of the procedure on the grounds that they either 
clearly do not meet the requirements of the post or fail to muster sufficiently wide 
support.  To this end, the Executive Committee may resort to straw polls or similar 
techniques. 
 

At the end of its deliberations, the Executive Committee will forward two or more 
candidatures for consideration by the IPU membership present at the Assembly. 
 
 

Presentation of candidatures during the Assembly 
 

Each candidate retained by the Executive Committee will have equal opportunities 
to present his/her candidature to each of the geopolitical groups, in accordance 
with procedures set by them. 
 

The candidates will also be heard by the Forum of Women Parliamentarians, in 
accordance with a procedure determined by its Bureau. 
 

The candidates will present their candidature during the last sitting of the 
Governing Council.  They will each be given five minutes for this purpose. 
 
 

Election 
 

The Governing Council will elect the Secretary General by secret ballot. 
 

For the purpose of identifying the candidate most capable of securing a broad if not 
all-inclusive consensus among the Members, the Governing Council will elect the 
Secretary General with an absolute majority of the votes cast, as per Council 
Rule 35.1(b). 
 

If there are more than two candidates and none receives the required majority in 
the first round of voting, the candidate who received the least support will be 
eliminated and a new round of voting held. 
 

This procedure will be repeated until such time as one candidate receives an 
absolute majority of the votes cast. 
 

The successful candidate will be appointed by the Governing Council for a four-
year term. 
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FINANCIAL REGULATIONS 

OF THE INTER-PARLIAMENTARY UNION
1
 

 

Amended in April 1996, September 1998, April 2001, April 2003,  
October 2004, October 2005, April 2008 and April 2017 

 
 

I. APPLICABILITY 
 

RULE 1 
 

 These Regulations shall govern the financial administration of the 
Inter-Parliamentary Union. 
 

 

II. FINANCIAL PERIOD 
 

RULE 2 
 

 The financial period shall be the calendar year from 1 January through 
31 December. 
 

 

III. THE BUDGET 
 

RULE 3 
 

1. The annual budget of the IPU shall be approved by the Governing Council 
(cf. Statutes, Art. 21 (h)). 
 
2.   The annual budget estimates shall be prepared by the Secretary General 
(cf. Statutes, Art. 28.2 (f)) and shall be presented in Swiss francs (CHF). 
 
3.   The annual budget estimates shall be accompanied by such information 
annexes and explanatory statements as the Secretary General may deem 
necessary and useful, or as required by the Governing Council. 
 
4.   The Executive Committee shall examine the annual budget estimates 
prepared by the Secretary General and submit them to the second session of the 
Governing Council with such recommendations as it considers desirable 
(cf. Statutes, Art. 26.2 (e)). 
 
5.  The annual budget estimates shall be transmitted by the Secretary General 
to all Members of the IPU at least one month prior to the opening of the session of 
the Governing Council. 
 
6.  Supplementary estimates may be presented by the Secretary General 
whenever necessary in a form consistent with the estimates for the financial year 
and shall be submitted to the Executive Committee.  The Executive Committee 
shall review the supplementary estimates and submit them for approval to the 
Governing Council with such recommendations as it considers desirable. 
 
7.  In addition to the budget estimates for the following financial period, the 
Secretary General shall present to the Executive Committee and the Governing 
Council, for their information, provisional estimates for the next succeeding year, or 
such further periods as the Governing Council shall require. 

 
1  In these Rules, whenever the word "officer" is used, it should be construed as referring to both 

women and men. 
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8. Should the Governing Council reject the draft budget proposed by the 
Executive Committee, it shall either designate a balanced working group to study 
the question and submit a revised draft budget, possibly extending its sitting for 
that purpose, or shall decide to convene extraordinary sessions of the Executive 
Committee and Governing Council before the end of the year in question in order 
to find a solution and adopt the budget. 
 
 

IV. APPROPRIATIONS 
 

RULE 4 
 
1.   The appropriation approved by the Governing Council shall constitute an 
authorization to the Secretary General to incur obligations and make payments for 
the purpose for which the appropriations were approved. 
 
2. The Secretary General may not, without the consent of the Executive 
Committee, effect expenditures in excess of the overall appropriations included in 
the annual budget (cf. Secretariat, Rule 10.3). 
 
3.  Should the appropriations approved by the Governing Council appear to be 
insufficient to cover the expenditure required for the execution of the programme 
and the administration of the IPU, the Secretary General shall so inform the 
Executive Committee, which may request the Governing Council to grant 
supplementary appropriations (cf. Statutes, Art. 26.2 (i); Secretariat, Rule 10.4). 
 
4. In urgent cases, the Executive Committee may grant these supplementary 
appropriations and shall inform the Governing Council of such action at the 
Governing Council's next session (cf. Statutes, Art. 26.2 (i); Secretariat, Rule 10.5). 
 
5.   Appropriations shall be available to discharge obligations for the financial 
year to which they relate.  Any balance of the appropriations at the close of the 
financial year shall be submitted by the Secretary General, through the Executive 
Committee, to the Governing Council for a decision concerning its use. 
 
6.   Appropriations shall remain available for 12 months following the end of the 
financial year to which they relate, to the extent that they are required to discharge 
obligations in respect of goods supplied and services rendered in the financial year 
and to liquidate any other outstanding legal obligations of the year. 
 
7.   At the end of this 12-month period, the remaining cash balance of these 
appropriations shall be subject to the same procedure as specified in Rule 4.5 
above. 
 
8.   The Secretary General shall consult the Executive Committee, whenever 
possible, before transferring amounts from one budget heading to another within 
the total amount appropriated and in the course of a single financial year. 
 
9. The Secretary General shall be authorized to make such transfers not 
exceeding 3 per cent of the total appropriation for any fiscal period without prior 
consultation of the Executive Committee, but shall submit them to the next session 
of the Executive Committee for its opinion before the consideration of the accounts 
by the Governing Council. 
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V. PROVISION OF FUNDS 
 

RULE 5 (cf. Statutes, Art. 5) 
 

1.   The budget appropriations, as well as the possible supplementary 
appropriations, shall be financed by: 
 

(a) Contributions from the Members and Associate Members of the IPU; 

(b) Contributions from newly affiliated or reaffiliated Parliaments and 

special debts; 

(c) Contributions from external sources; 

(d) Income derived from investments; 

(e) Miscellaneous income; and 

(f) Any amount approved by the Governing Council in accordance with 

the provisions of Rule 4.5 and 4.7 above. 
 
 Pending the receipt of that income, the appropriations may be financed from 
the Working Capital Fund. 
 
2. The contributions from the Members shall be calculated according to the 
scale of assessed contributions determined by the Governing Council, and 
adjusted taking into account the membership of the IPU at the date when the 
contributions are requested. 
 
3. After the Governing Council has adopted the budget, the Secretary General 
shall: 
 

 (a) Send the relevant documents to the Members; and 
(b) Inform the Members of their commitments in respect of annual 

contributions to the budget. 
 
4. Contributions shall be considered as due at the beginning of the 
corresponding financial year and shall be payable by the 31st day of March that 
year. The unpaid contributions at that date shall be considered to be in arrears. 
 
5. Annual contributions shall be assessed and paid in Swiss francs. 
 
6. Payments made by a Member of the IPU shall be credited to the 
contributions due in the order in which the Member was assessed. 
 
7. The Secretary General shall submit to the Executive Committee and the 
Governing Council a report on the collection of contributions. 
 
8. Newly affiliated or reaffiliated Parliaments which become Members of the 
IPU during the first half of the year shall be required to make a contribution for the 
full year; those affiliated or reaffiliated in the second half of the year shall be 
required to pay a sum equal to one half of the assessment of their contribution. 
 
9. When the affiliation of an IPU Member is suspended because the Parliament 
of the country concerned has ceased to function, any arrears of contributions owed 
by that Member shall be written off. 
 
10. Any Member of the IPU whose rights were suspended for failure to meet its 
financial obligations towards the IPU shall remain accountable for these arrears.  
Should such a Parliament subsequently decide to pay its arrears earlier than 
10 years after the date of the suspension of its rights, it shall pay, at the time of the 
reactivation of its rights, at least one third of the outstanding arrears and shall 
present a plan for the settlement of the full remaining amount over a reasonable 
period of time.  Until the full sum is paid, this amount shall remain as a special debt 
and shall not be considered as arrears under the provisions of Articles 4.2 and 5.2 
of the Statutes. 



 - 95 - FINANCIAL REGULATIONS 

INTER-PARLIAMENTARY UNION  -  NOVEMBER 2020 

 
11. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, a Member of the 
IPU whose rights have been suspended for non-payment of its contributions and 
which requests the reactivation of its rights as a Member of the IPU may, in special 
extenuating circumstances, be forgiven a part or all of its previous debt. The 
Governing Council shall decide on each case on an individual basis after receiving 
the detailed report of the Executive Committee. 
 
 

VI. FUNDS 
 

RULE 6 
 

1. A General Fund shall be established.  The purpose of this Fund shall be to 
finance the expenditures of the IPU within the framework of the regular budget and 
of any special budgets.  The sources of financing of this Fund shall be the receipts 
provided for in Rule 5.1 above, including advances from the Working Capital Fund. 
 
2.  A Working Capital Fund shall be established in an amount determined by 
the Governing Council at a level sufficient for the following purposes: 
 

 (a) To finance expenditures pending the receipt of incomes; and 
(b) To finance any possible extraordinary expenditure which may be 

decided by the Governing Council. 
 
3. The sources of financing the Working Capital Fund shall be as follows: 
 

(a) Corresponding appropriations included in the annual budget as its 
replenishment and/or its increase; and 

 (b) Any other amount as decided by the Governing Council. 
 
4. A Staff Pension Fund shall be established with its own Regulations. 
 
5. Trust Funds and Special Accounts may be established by the Secretary 
General for activities with restricted funding from external sources as decided by 
the Governing Council. 
 
6. Unless otherwise provided, such funds and accounts shall be administered 
in accordance with the present Financial Regulations. 
 
 

VII. OTHER INCOME 
 

RULE 7 
 

1. Voluntary contributions, gifts or bequests, whether or not in cash, may be 
accepted by the Secretary General, following authorization by the Governing 
Council (cf. Statutes, Art. 21 (j)). 
 
2. Monies accepted for the purpose specified by the donor shall be treated as 
Trust Funds. 
 
3. Monies accepted in respect of which no purpose is specified shall be treated 
as miscellaneous income. 
 
 

VIII. CUSTODY OF FUNDS 
 

RULE 8 
 

 The Secretary General shall designate the bank(s) in which the funds of the 
IPU shall be kept. 
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IX. INVESTMENT OF FUNDS 
 

RULE 9 
 
1. The Secretary General may make investments of monies not needed for 
immediate requirements. 
 
2. Income derived from investment shall be credited to the corresponding Fund. 
 
 

X. INTERNAL CONTROL 
 

RULE 10 (cf. Secretariat, Rule 9) 
 
1. The Secretary General, who is responsible for the execution of the budget of 
the IPU and the administration of its assets, shall: 
 

(a) Establish detailed financial rules and procedures in order to ensure 
effective and efficient financial management and the exercise of 
economy; 

(b) Designate the officers who may receive monies, incur obligations and 
make payments on behalf of the IPU; 

(c) Maintain internal financial controls, which shall provide for an effective 
current examination and/or review of financial transactions in order to 
ensure: 
(i) The regularity of the receipts, custody and disposal of all funds 

and other financial resources of the IPU; 
(ii) The conformity of obligations and expenditures with the 

appropriations or other financial provisions approved by the 
Governing Council, or with the purposes and rules relating to 
Funds and Special Accounts; and 

(iii) The economic use of the resources of the IPU. 
 
2. The Secretary General may, after full investigation, write off losses of cash, 
stores and other assets, provided that a statement of all such amounts written off 
shall be submitted to the Auditors with the annual accounts. 
 
3. The Secretary General may, in exceptional circumstances, make such ex 
gratia payments as are deemed to be in the interests of the IPU, and a statement 
of such payments shall be submitted to the Internal Auditors with the accounts. 
 
 

XI. PROCUREMENT 
 
RULE 11 
 
1. Procurement functions include all actions necessary for the acquisition, by 
purchase or lease, of property, including products and real property, and of 
services, including works.  The following general principles shall be given due 
consideration when the procurement functions of the Inter-Parliamentary Union are 
exercised: 
 

(a) Best value for money; 
(b) Fairness, integrity and transparency; 
(c) Effective international competition; and 
(d) The interest of the IPU. 
 



 - 97 - FINANCIAL REGULATIONS 

INTER-PARLIAMENTARY UNION  -  NOVEMBER 2020 

2. Equipment, supplies and other requirements shall be procured through an 
open competitive process, except in exceptional circumstances where the 
Secretary General deems that, in the interest of the IPU, departure from this 
Regulation is desirable. 
 

XII. THE ACCOUNTS 
 

RULE 12 
 

1. The Secretary General shall maintain such accounting records as are 
necessary and shall submit annual accounts showing for the financial year to which 
they relate the income and expenditure of the General Account, all Funds and 
Special Accounts.  The Secretary General shall also give such other information as 
may be appropriate to indicate the current financial position of the IPU. 
 

2. The accounts of the IPU shall be presented in Swiss francs. 
 

 

XIII. EXTERNAL AUDIT 
 

RULE 13 
 

1. The Executive Committee shall designate an External Auditor entrusted with 
auditing the accounts of the IPU (cf. Statutes, Art. 26.2 (j)). 
 

2. The External Auditor shall submit a report to the Secretary General not later 
than 1 March following the end of the financial year. The Secretary General shall 
submit this report and the audited accounts not later than 15 March to the two 
Auditors appointed by the Governing Council from among its members (cf. 
Statutes, Art. 21 (i)). 
 

3. The audited accounts, together with such comments as they may consider 
necessary, shall be presented by the Auditors to the Governing Council for 
approval at its first annual session.  The Governing Council shall then sanction the 
Secretary General's financial administration (cf. Governing Council, Rule 41). 
 

 

XIV. RESOLUTIONS INVOLVING EXPENDITURES 
 

RULE 14 
 

1. The Secretary General shall provide information on the administrative and 
financial implications of any proposal submitted to an organ of the IPU which may 
involve expenditures. 
 

2. No resolution or decision involving expenditures shall be executed unless 
approved by the Governing Council which will, at the same time, decide on the 
means of its financing. 
 
 

XV. GENERAL PROVISIONS 
 

RULE 15 
 

1. These Regulations shall be approved by the Governing Council and shall 
take effect as of the date of their approval. 
 

2. Any proposal for the suspension or amendment of a Rule(s) of the present 
Regulations shall be presented in writing and sent to the IPU Secretariat at least 
three months before the next meeting of the Governing Council. 
 

3. The Secretary General shall immediately communicate such a proposal to 
the Governing Council's members and to the Executive Committee for its opinion. 
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PRACTICAL MODALITIES OF THE RIGHTS AND  

RESPONSIBILITIES OF OBSERVERS AT IPU MEETINGS1 
 

Approved in April 1999 and amended in April 2003, May 2006, 
April 2009,October 2014 and March 2018. 

 
 
1. International organizations that can be invited as observers to IPU meetings 
are understood to include: (a) organizations of the United Nations system and 
organizations holding permanent observer status with the UN General Assembly; 
(b) regional intergovernmental organizations; (c) regional, subregional and 
geopolitical parliamentary assemblies or associations; (d) worldwide non-
governmental organizations; (e) international political party federations; and (f) 
organizations with which the IPU shares general objectives and has established a 
close and mutually beneficial working relationship. 
 
2. For inter-parliamentary organizations and international political party 
federations, observer status can be granted only to those that have an official 
status and whose general objectives and working methods are shared by the IPU. 
 
3. The current practice will be maintained whereby a distinction is made 
between those observers invited on a regular basis and others on a "one-off" basis 
in the light of the items placed on the agenda of an Assembly. 
 
4. Observers will be entitled to register a maximum of two delegates to 
Assemblies of the Inter-Parliamentary Union.  However, each programme and 
organ of the United Nations will normally be allowed to send one delegate.  Seating 
arrangements at Assemblies will be made accordingly. 
 
5. Observers will be entitled to register one speaker in plenary debates of the 
IPU Assembly and its Standing Committees.  However, each programme and 
organ of the United Nations will be allowed to register one speaker each. 
 
6. Observers will not enjoy the right of reply or the right to raise points of order. 
 
7. In the General Debate of the Assembly, the speaking time of observers will 
be limited to three minutes.  Some flexibility will be shown to executive heads of 
organizations within the United Nations system who wish to address the IPU. 
 
8. Observers will not enjoy voting rights and the right to submit candidatures. 
 
9. Representatives of international organizations having particular expertise in 
a subject considered by the Assembly may be invited by the Presidents of Standing 
Committees, with the authorization of the Committee, to be present in an advisory 
capacity to provide technical advice, if need be, during the work of a drafting 
committee.  
 
10. Observers cannot present draft resolutions or amendments.  They may, 
however, make information available on a table specially set aside for this purpose. 
 
11. International organizations having special competence in an item placed on 
the Assembly agenda may be invited by the Secretary General to provide an 
information document on the item. 

 
1  In these Modalities, whenever the words "delegate" and "representative" are used, they should be 

construed as referring to both women and men. 
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12. Observers may be invited by the IPU President to address the Governing 
Council in exceptional circumstances only. 
 
13. An evaluation of the situation of observers will be made every four years.  
Such a periodic review will be undertaken by the Executive Committee on a dual 
basis: (i) a factual note by the IPU Secretariat on the actual participation of each 
observer in the period under review, and (ii) the views of the observers themselves 
regarding their interest in being represented at IPU meeting. 
 


