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CL/199/C.1 المجلس الحاكم 

  6152حزيران / يونيو  51

 

 

 

 للمجلس الحاكم لالتحاد البرلماني الدولي 911 دورةالدعوة لل
 4192تشرين األول/أكتوبر  42و 42جنيف، 

 
 السيدة الرئيس، 

 السيد الرئيس،
الحاكم لالتحاد البرلماني الدولي سيعقد دورته التاسعة والتسعين بعد المائة في مركز جينيف  المجلس

 الدولي للمؤتمرات، في جينيف.

 المشاركة .9

ويجب أن  االتحاد البرلماني الدولي. ممثل في برلمان يتكون المجلس الحاكم من ثالثة أعضاء من كل
أحادية  الوفود وستقتصر والنساء على حد سواء. الالرج في المجلس الحاكم برلمان كل تمثيل يشمل

 قواعد المجلس الحاكم(. من 5.3)القاعدة  األعضاء اثنين من على الجندرية
يتمثل كل برلمان عضو في االتحاد البرلماني الدولي بوفد يتكون  ،حسب اللوائح الخاصة بالمجلس الحاكم

من ثالثة أعضاء شريطة أن يضم الوفد أعضاء من الجنسين، وفي حال كان تركيب الوفد مقتصراً على أعضاء 
 قواعد المجلس الحاكم(. من 5.3)القاعدة من جنس واحد تُقّلص العضوية إلى عضوين 

 



                                                                            لالتحاد البرلماني الدولي  531الجمعية العامة 
 واالجتماعات ذات الصلة           

 3152تشرين األول/ أكتوبر  32 – 33جنيف، 
 

 ترجمة األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي
                                                                  3152أيلول / سبتمبر  31      

 

 وقائع جلسات الدورة .4

  حتى الساعة  9 الساعة تشرين األول/أكتوبر، من 32االثنين  للمجلس الحاكم يوم الجلسة األولىستعقد 
 سيغطي أيضا المجلس الحاكم فإن . وإذا سمح الوقت،2إلى  5بمراجعة البنود  وسوف تبدأ،  10:45

 .األخيرة المتخصصة االتحاد البرلماني الدولي اجتماعات تقارير عن: 10 البند
حتى  9:31الساعة من  تشرين األول/أكتوبر 32يوم الخميس، المقرر عقدها والثالثة، الثانية الجلسات في

ول بنود جد سيستعرض المجلس الحاكم جميع تقريباً، 52:11 إلى 52:31  الساعة ومن 53:11 الساعة
 األعمال األخرى.

 جدول األعمال المؤقت .3

( 3152)آذار/مارس،  323اللجنة التنفيذية في دورتها يكون جدول األعمال المؤقت للدورة كما وضعته 
 على النحو التالي:

 .جدول األعمال إقرار .9
 . للمجلس الحاكم 911الموافقة على محضر الدورة  .4
 :البرلماني الدولي االتحادقضايا تتعلق بعضوية  .3

 .البرلماني الدولي االتحادإلى  االنتساب وإعادة االنتسابطلبات  .أ
 .الوطنية وضع بعض البرلمانات .ب
 .حالة المراقبين .ج

 تقرير الرئيس .2
 .للمجلس الحاكم 591حول أنشطته منذ الدورة  أ ـ  

 .ب ـ حول أنشطة اللجنة التنفيذية

 ،911البرلماني الدولي منذ الدورة  االتحادالتقرير المؤقت لألمين العام عن أنشطة  .5
 :للمجلس الحاكم
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 .تقرير شفهي لألمين العامأ ـ  

 .3152ب ـ اليوم العالمي للديمقراطية  

 .الوضع المالي لالتحاد البرلماني الدولي .2
 .4192مشروع برنامج والموازنة لعام  .2
 .4149-4192البرلماني الدولي  االتحاداستراتيجية  .1
 .األمم المتحدةالتعاون مع نظام  .1

  .تقارير عن االجتماعات المتخصصة األخيرة لالتحاد البرلماني الدولي .91
 :أنشطة اللجان واألجهزة األخرى .99
 .أ ـ منتدى النساء البرلمانيات 

 .نسان للبرلمانيينإلب ـ لجنة حقوق ا 

 .القضايا المتعلقة بالشرق األوسطج ـ لجنة  

 .اإلنساني د ـ لجنة تعزيز احترام القانون الدولي 

 .ه ـ مجموعة الشراكة الجندرية

و ـ الفريق االستشاري المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز، وصحة األم والوليد وصحة 
 .الطفل

 .ز ـ منتدى البرلمانيين الشباب

نيسان/ابريل  5-9الجمعية العامة لالتحاد البرلماني الدولي )داكَّا، بنغالدش،   .94
4192). 

 :البرلمانات الدولية المقبلةاجتماعات   .93
 .أ ـ االجتماعات النظامية



                                                                            لالتحاد البرلماني الدولي  531الجمعية العامة 
 واالجتماعات ذات الصلة           

 3152تشرين األول/ أكتوبر  32 – 33جنيف، 
 

 ترجمة األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي
                                                                  3152أيلول / سبتمبر  31      

 

 .المتخصصةب ـ االجتماعات 

 .4192تعيين اثنين من المدققين الداخليين لعام   .92
 .انتخابات اللجنة التنفيذية .95

 من قواعد المجلس الحاكم( 31و  32والقواعد  للنظام األساسي 21k)راجع المادة  

 اإلضافيةالبنود  .2
بنود إضـــــــــــافية في جدول ، يجوز ألعضـــــــــــاء المجلس أن يطلبوا إدراج 53وفقا لقاعدة المجلس الحاكم 

من النظـــام  31األعمـــال. يجـــب أن تقع مثـــل هـــذإ البنود في إطـــار واليـــة المجلس التي، وفقـــا للمـــادة 
 األســـــــــــــــــــــاســــــــــــــي، تــحـــــــدد وتـوجـــــــه أنشـــــــــــــــطـــــــة االتــحـــــــاد الـبــرلــمـــــــانـي الـــــــدولــي وتــراقـــــــب تـنــفــيـــــــذهـــــــا.

بعد و أي طلبات إلدراج بنود إضــــــافية ســــــتحال على الفور من قبل األمانة إلى جميع أعضــــــاء المجلس. 
 االستماع إلى رأي اللجنة التنفيذية، يقرر المجلس في مثل هذا الطلب:

بأغلبية األصـــــــــوات المدلى بها في  الة تلقي ملن من األمانة العامة لالتحاد البرلماني الدولي  أ( 
 أو .يوماً، على األقل من افتتاح الدورة 95قبل 

يوماً من افتتاح  95ا الطلن قبل أقل من بأغلبية ثلثي األصـــوات المدلى بها في  الة تلقي  ذ ب(
 الدورة.

 الوثائق .5
 لىإ جدول األعمال المؤقت بمختلف بنود وثائق العمل المتعلقة إلى أقصى حد ممكن، سيتم إرسال

 وقت مبكر.  في على الموقع اإللكتروني لالتحاد البرلماني الدولي وتنشر األعضاء

 أكتوبر المقبل،/في تشرين أول المجلس الحاكمفي  إجراء مناقشات مثمرة ونحن نتطلع إلى

 المخلص لكم
 تشودريصابر                    تشونج نجمارتن 
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Convocation of the 199th session of the 
Governing Council of the IPU 

 

Geneva, 24 and 27 October 2016 
 
 
 
Madam President, 
Mr. President, 
 
The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union will hold its 199th session at the 
Centre international de Conférences de Genève (CICG), in Geneva. 
 
 
1. PARTICIPATION 
 
The Governing Council is composed of three members from each parliament represented 
in the IPU.  Each parliament's representation on the Governing Council must include both 
men and women.  Single-gender delegations will be limited to two members (Rule 1.2 of 
the Rules of the Governing Council). 
 
 
2. PROCEEDINGS OF THE SESSION 
 
The first sitting of the Governing Council will take place on Monday, 24 October, from 9 to 
10.45 a.m., and will start by examining items 1 to 6.  Time permitting, the Governing 
Council will also cover item 10: Reports on recent IPU specialized meetings. 
 
At its second and third sittings, to be held on Thursday, 27 October, from 9.30 a.m. to 
1 p.m. and from 2.30 p.m. to approximately 5 p.m., the Governing Council will examine all 
other agenda items.  
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3 PROVISIONAL AGENDA 
 

The provisional agenda for the session, established by the Executive Committee at its 
273rd session (March 2016), is as follows: 

 
1. Adoption of the agenda 

 
2. Approval of the summary records of the 198th session of the Governing Council 

 
3. Questions relating to IPU membership 
 

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

 
4. Report of the President 
 

 (a) On his activities since the 198th session of the Governing Council 
 (b) On the activities of the Executive Committee 

 
5. Interim report by the Secretary General on the activities of the IPU since the 198th 

session of the Governing Council 
 

(a) Oral report of the Secretary General 
(b) International Day for Democracy 2016 

 
6. Financial situation of the IPU 
 
7. Draft programme and budget for 2017 

 
8. IPU Strategy for 2017-2021 

 
9. Cooperation with the United Nations System 
 
10. Reports on recent IPU specialized meetings 
 
11. Activities of committees and other bodies 
 

(a) Forum of Women Parliamentarians 
(b) Committee on the Human Rights of Parliamentarians 
(c) Committee on Middle East Questions 
(d) Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law 
(e) Gender Partnership Group 
(f) Advisory Group on HIV/AIDS and Maternal, Newborn and Child Health 
(g) Forum of Young Parliamentarians 

 
12. 136th IPU Assembly (Dhaka, Bangladesh, 1-5 April 2017) 
 
13. Future Inter-Parliamentary meetings 
 

 (a) Statutory meetings 
 (b) Specialized meetings and other events 
 
14. Appointment of two internal auditors for 2017 

(cf. Rule 41 of the Governing Council) 
 
15. Elections to the Executive Committee 

 (cf. Article 21(k) of the Statutes and Rules 37, 38 and 39 of the Rules of the Governing 
Council) 
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4. SUPPLEMENTARY ITEMS 
 
In conformity with Governing Council Rule 13, members of the Council may request the inclusion of 
supplementary items in the agenda.  Such items must fall within the mandate of the Council which, 
according to Article 20 of the Statutes, determines and guides the activities of the IPU and controls 
their implementation. 
 
Any requests for the inclusion of supplementary items will be immediately transmitted by the 
Secretariat to all Council members.  After hearing the opinion of the Executive Committee, the Council 
shall decide on such a request: (a) by a majority of 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. 
 
5. DOCUMENTS 
 
To the extent possible, working documents regarding various items of the provisional agenda will be 
sent out to Members and posted on the IPU website in advance. 
 
We look forward to fruitful discussions in the Governing Council next October and remain, 

 
 

Yours sincerely, 
 
 

 
 

 

 

 
 

Martin CHUNGONG 
Secretary General 
 

Saber CHOWDHURY 
President 
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