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 A/136/8-P.1 اجلمعية العامة

CL/200/14-P.1 
 2016ديسمرب/ كانون األول  1

  8البند 
 اجمللس احلاكم

 14البند 

 الدويل الربملاين لالحتاد واللوائح األساسي النظام على تعديالت

 درست ،(2016 / تشرين األولأكتوبر جنيف،) 135 الـ الدويل الربملاين الحتادالعامة ل معيةاجل خالل
أرسلت  اومبوجبه. الدويل الربملاين الحتادا وقواعد األساسي النظام على التعديالت من عددا   التنفيذية اللجنة

 التوصية مع ،كما لس احليل واجملو العامة لالحتاد الربملاين الد معيةإىل اجل التنفيذية اللجنةالتعديالت التالية من 
 .دكا يف 136 الدويل الربملاين الحتادالعامة ل معيةاجل يف رمسيا   باعتمادها

 

 ثالثة بلقجيب إرسال أي مقرتح للتعديل مكتوبا   ،قواعد االحتاد الربملاين الدويلو  األساسي للنظام ووفقا  
. الدويل اينالربمل االحتاد يف األعضاء الدول إىل ويتم إرساهلا ،العامة اجلمعية اجتماع من األقل على أشهر

 قبل الدويل لربملاينا لالحتاد العامة ألمانةمكتوبة  إىل ا األساسي النظام على فرعية تعديالت ةأي تقدمي جيبو 
العامة  جلمعيةا قواعدعلى  الفرعية التعديالت ترسلو . العامة اجلمعية اجتماع من األقل على أسابيع ستة

وتقوم  .اجمللس احلاكمو  العامة اجلمعية اجتماع من األقل على شهر قبل األعضاء جلميع الدائمة واللجان
ما يعتمد اجمللس ك  الدويل؛ الربملاين الحتادوقواعد ا األساسي النظام على تعديالتاجلمعية العامة باعتماد ال

 .األخرى الفرعية واهليئات الدائمة اللجانكم التعديالت على قواعد ا احل
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 النظام األساسي

 عضوا   15و ،الدويل الربملاين االحتاد رئيس من التنفيذية اللجنة تتكون أن جيب 25.1 25.1 املادة
 إدارة جملس سورئي الربملانيات لنساءا كتبم ئيسور  املختلفة، الربملانات إىل ينتمون
 .الدويل الربملاين لالحتاد الشباب الربملانيني منتدى

 

 

 :التعليق

 الربملاين الحتادات احلاكمة لاهليئ وقرار ،الدويل الربملاين لالحتاد الشباب الربملانيني ملنتدى املتنامي الدور ضوء يف
 منتدى إدارة جملس رئيسينضم  أن املستحسن من املنظمة، أعمال يف الشباب منظور تعميم زيادةحنو  الدويل

 .منصبه حبكمكعضو   التنفيذية اللجنة إىل الدويل الربملاين حتادالربملانيني لال الشباب

 النظام األساسي
. يكون رئيس االحتاد الربملاين الدويل حبكم منصبه رئيسا  للجنة التنفيذية. ينتخب 2 25.2 املادة

 اجمللس أعضاء من األقل على عضوا   عشر ااثن منهم اجمللس احلاكم مخسة عشر عضوا؛
 األعضاء وجيب أن يكون ثالثة من ،واليتهم فرتة طيلة فيه عضويتهم تستمر احلاكم،

 من املائة يف 30 عن تقل ال بنسبة جنس كل  متثيل ويكون .النساء من املنتخبني
 .املنتخبني األعضاء

 

 :التعليق

 املساواة حتقيق وحن الدويل الربملاين االحتاد محلة مع تتماشى التنفيذية اللجنة جعل إىل التعديل هذا يهدف
خصصة اللجان املتو  الدائمة اللجان مكاتب مثل األخرى اهليئات يف احلالية املمارسة مع وكذلك ،اجلندرية

 يا  حال يوسياسية،اجل اجملموعات رؤساء مع بالتعاون ،اجلندرية الشراكة جمموعةوتقوم . الدويل الربملاين الحتادل
 .هذه املادة لتنفيذ طرائق على األخرية اللمسات بوضع
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 قواعد اجلمعية العامة

الدورة نعقد وت. أيام أربعة ملدة تستمر ما وعادة السنة، يف مرتنيالعامة  اجلمعية جتتمع. 1 4القاعدة 
 لربملاينا لالحتاداحلاكمة  اهليئات تقرر مل ما جنيف، يف دورة واحدة على األقل الثانية
 .ذلك خالف الدويل

 أمكن إن انعقادهامن  سنةعامة قبل  مجعية كل  وتاريخ مكانحيدد اجمللس احلاكم . 2
 عقد جيوز  (.6 القاعدة ،العامة اجلمعيةقواعد  ،(ب) 21 املادةراجع النظام األساسي )

 الدويل، ملاينالرب  مجيع أعضاء االحتاد املضيف فقط إذا مت منح البلد يف اجلمعية العامة 
 قبل من مشاركةلل املطلوبة ومجيع ممثليهم التأشريات املنتسبني واملراقبني واألعضاء

 يف اءاألعض الدول مجيع إىلوترسل الدعوة لعقد اجلمعية العامة  .املضيف البلد حكومة
 .الدورة افتتاح من األقل على أشهر أربعة قبل الدويل الربملاين االحتاد

 

 :التعليق

 الثانية اجلمعية أن توقعلل سبب هناك ليسف ماثلة،تمنتائج و  هنفس الشكل امهل يف السنة باعتبار أن مجعيتني
 عقدتستني يف السنة ر الدو  من واحدة أن هو ،املوازنة ألغراض مهم، هو ما) جنيف يف تعقد أن جيب العام من
 توضيحإىل  أيضا يلالتعد ويهدف(. ضافيةاإل تكاليفال تغطيةعلى  املضيف يوافق الربملان مل ما جنيف، يف

 .الدويل الربملاين االحتاد يف للجمعية الرمسية القواعد يف عليها املتفق التأشريات سياسة
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2017 
 قواعد اجلمعية العامة

 القاعدة
 (أ) 11.2

والذي  ،يخريةاأل اآلونة يف متهام دوليا   فوقمب طارئ بند إدراج طلبجيب أن يرتبط ( أ)
  دويلال اجملتمع قبل من عاجلة إجراءات اختاذيتطلب بشكل ضروري   هأن يبدو 

. برملانية استجابة وتعبئة رأيه عن التعبري الدويل الربملاين لالحتاد املناسب من كان  والذي
 .التصويت يف املشاركة األصوات ثلثي على حيصل أن ينبغي الطلب هذا مثل ولقبول

 

 :التعليق

 من سابقا   نيتموجود فئتني دمج مت الدويل، الربملاين الحتادعمل ا أساليبيف  2003 ات عامإلصالح نتيجةك
" إضايف" :دبن) سريع تصويت خالل منالعامة  اجلمعيةمبوجب قرار اختذته  ضافيةجدول األعمال اإل بنود

 هلذا اضحو  تعريف وجود عدم عن تنتج وقد". طارئ" ولكنه فقد معىن واحدة،فئة  يف"( "إضايف طارئو
 السبب ذاوهل. ومتناقضة غامضة حاالت ،األحيان بعض يف احلالية والقواعد األساسي النظام يف املصطلح

 .الوضع تصحيح التنفيذية اللجنة قررت
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2017 
 قواعد اجلمعية العامة

 القاعدة
15.1  

 ةاملناقش هذه وخالل. عام موضوع حول عامة مناقشة بإجراءالعامة  اجلمعية تبدأ .1
 يف واالجتماعي واالقتصادي السياسي الوضع تناول أيضا لألعضاء جيوز العامة،

ثيقة و  قرار مشروع أو اقرتاح اعتماد إىل النقاش يؤدي هذا قد ال جيب أن و. العامل
 للجنةا ومتت املوافقة عليه من قبل التوجيهية اللجنة تقرره ملا وفقا   ،يختامية

 .الدويل الربملاين لالحتاد التنفيذية
 

 :التعليق

 تقرتحو  .آلراءوثيقة ختامية بإمجاع ا اعتمادالنقاش العام للجمعية العامة ب خلص ما كثريا    األخرية، السنوات يف
 .املمارسة هذه على الرمسي الطابع إضفاء التنفيذية اللجنة

 قواعد اللجان الدائمة
 القاعدة

7.5  
يكون  ادة ماعو. مكتبها أعضاء بني الدائمة رئيسا  ونائبا  للرئيس من تنتخب اللجان. 5

 موعاتعلى اجمل وجيب. جولة انتخابية واحدة يف الرئيس ونائب وظيفيت الرئيس ملء
 ونائب لرئيسا ملنصيب العادل التوزيع لضمان وذلك ،بينها أن تنسق فيما اجليوسياسية

 .ممكن حد أقصى إىل ،الدائمة اللجان يف الرئيس
 

 :التعليق

من غري املمكن بشكل ف الدويل، الربملاين االحتاد أعضاء بني الربملانيةمتنوع لالنتخابات  تقومي إىل ذلك يرجع
 الصيغة ذهه تقدمو . رئيس اللجنة ونائب الرئيستزامن بني انتخاب أعضاء املكتب و أن يكون هناك  ،دائم
 .االنتخابية العملية يف املرونة من املزيد
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2017 
 قواعد اللجان الدائمة

 قبل منم مناقشته تبند معني لت اقرتاح تقدمي الدويل الربملاين االحتاد يف عضو ألي جيوز  18 القاعدة
 األمانة لدى املقرتحات هذهجلنة دائمة يف اجتماع مستقبلي للجمعية العامة. ويتم إيداع 

ة العام اجلمعية تسبق افتتاح يوما 15 يتجاوز ال موعد قبل الدويل الربملاين لالحتاد العامة
 .املعنية ةالدائم اللجنة مكتب اجتماع من واحد يوم تم مناقشة املوضوع فيهااليت ست

  
 

 :التعليق

 حيتاج لدائمة،ا اللجان قبل منللبنود املعنية اليت سيتم تناوهلا  مقرتحاتإعداد  عندأنه  املمارسة، أظهرت
.  بذلك للقيام ةاملرون التعديل هذا يوفرداخل كل وفد وبني الوفود. و  مشاورات إلجراء الوقت بعض إىلاألعضاء 

ود املعنية البن مقرتحات يف النظر عند ،أنه على تنص اليت الدائمة، لجانل 20.4 القاعدة معأنه ينسجم  كما
ثنني أو أكثر من اأو دمج  قرتحات،قد يوصي املكتب بأحد امل ،تم مناقشتها يف مجعيات عامة مقبلةتاليت س
 قرري أو ،آخر معين بند طرحأو  واحد، بند ضيع ذات الصلة يفاملوا أو املوضوع نفس مع تتعامل اليتالبنود 
 .الدائمة للجنة مقرتح من أكثر تقدمي
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 الالئحة املالية

 القاعدة
5.10  

 التزاماتهبمت إيقاف عضويته بسبب عدم وفائه . أي عضو يف االحتاد الربملاين الدويل 10
م وإذا قد  . رةمسامهاته املتأخ عنيظل مدينا  لالحتاد  ،االحتاد الربملاين الدويل املالية جتاه

سنوات بعد تاريخ  10يخالل فرتة العضوية عادة إل ا  فيما بعد طلبمثل هذا العضو 
 لىهذه املتأخرات املستحقة ع ثلث –عند إعادة انضمامه  –عليه أن يسدد ، تعليقها

الزمن.  خالل فرتة معقولة من املبلغ املتبقي كامال   خطة لتسويةأن يقدم األقل، وجيب 
املتأخرات  نم وال جيوز اعتباره ا  خاص ا  ظل هذا املبلغ ديني، حىت يتم دفع املبلغ كامال  و 

  من النظام األساسي. 5.2و  4.2مبوجب أحكام املادتني 
 

 :التعليق

فرتات غياب عن االحتاد الربملاين الدويل لحاالت حدوث  يف كان،  إذا ما قضية التنفيذية اللجنة حبثت قدل
سابقا .  تطبيق الشروط املالية املعتادة إلعادة عضوية برملان علقت عضويته فيها تمي ،طويلة بشكل استثنائي

 مروربعد  وتشرتط أن ،وقد قررت اللجنة التنفيذية أن تنظر يف إضافة عبارة "تسقط بالتقادم" إىل النظام املايل
 عليه تراكمت ليتا املتأخرات عن عضويته مل يعد مسؤوال   إىل استعادةإن الربملان الذي يسعى ف ،سنوات عد ة

 .سابقا  
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Amendments to the IPU Statutes and Rules 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statutes 

Article 25.1 25.1  The Executive Committee shall be composed of the 
President of the Inter-Parliamentary Union, 15 members belonging 
to different Parliaments and, the President of the Bureau of Women 
Parliamentarians and the President of the Board of the Forum 
of Young Parliamentarians of the IPU.  

 

Comment:  
 

In light of the growing role of the Forum of Young Parliamentarians of the IPU and 
the decision by the IPU governing bodies to further mainstream a youth 
perspective into the work of the Organization, it is recommended that the President 
of the Board of the Forum of Young Parliamentarians of the IPU join the Executive 
Committee as an ex officio member. 

 

 

 

During the 135
th
 IPU Assembly (Geneva, October 2016), the Executive Committee 

considered a number of amendments to the IPU Statutes and Rules. The following 
amendments are hereby submitted by the Executive Committee to the IPU Assembly 
and Governing Council, with the recommendation that they be formally adopted at the 
136

th
 IPU Assembly in Dhaka. 

 

According to the IPU Statutes and Rules, any amendment proposal shall be submitted 
in writing at least three months before the meeting of the Assembly and communicated 
to the Members of the IPU. Any sub-amendments to the Statutes shall be submitted in 
writing to the IPU Secretariat at least six weeks before the meeting of the Assembly. 
Sub-amendments to the Rules of the Assembly and the Standing Committees shall be 
communicated to all Members at least one month before the meeting of the Assembly 
and Governing Council. Amendments to the IPU Statutes and the Rules of the 
Assembly are adopted by the Assembly; amendments to the Rules of the Standing 
Committees and other subsidiary bodies are adopted by the Governing Council.   
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Statutes 

Article 25.2 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.  At 
least three of the members elected must be women.  Each sex shall be 
represented by no less than 30 per cent of the elected members.  

 

Comment:  
 

This amendment aims to bring the Executive Committee in line with IPU’s drive towards gender 
equality, as well as with current practice in other bodies such as the Bureaux of the Standing 
Committees and IPU specialized committees. The Gender Partnership Group, in cooperation with the 
Chairs of the Geopolitical Groups, is currently finalizing the modalities for the implementation of this 
provision. 
 
 

Rules of the Assembly 

Rule 4 1.  The Assembly will meet twice a year and normally last for four days. The 
second At least one session of the year will 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 only be held in a host country 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.  

 
 

Comment:  
 

As the two Assemblies of the year have the same format and similar outcomes, there is no reason to 
expect that the second Assembly of the year must be held in Geneva (what is important, for budget 
purposes, is that one of the two annual sessions be held in Geneva, unless a host Parliament agrees 
to cover the additional costs). The amendment also aims to spell out the IPU’s agreed visa policy in 
the formal Rules of the Assembly.  
 
 

Rules of the Assembly 

Rule 11.2(a) (a)  A request for the inclusion of an emergency item must relate to a recent 
major event situation of international concern, on which it appears necessary 
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.  

 

Comment: 
 

As a result of the 2003 reform of working methods of the IPU, the two previously existing categories of 
additional agenda items decided by the Assembly through a vote on the spot ("supplementary" and 
"emergency supplementary" items) were merged into one, but the sense of the "emergency" was lost.  
The absence of a clear definition of this term in the current Statutes and Rules has occasionally 
resulted in ambiguous and contradictory situations.  It is for this reason that the Executive Committee 
has decided to rectify the situation. 
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Rules of the Assembly 

Rule 15.1 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 shall not may give rise to the adoption of 
an motion or draft resolution outcome document, as decided by the Steering 
Committee and approved by the IPU Executive Committee.  

 

Comment: 
 

In recent years, the General Debate of the Assembly has often concluded with the adoption of a 
consensus outcome document. The Executive Committee proposes that this practice be formalized. 
 

Rules of the Standing Committees 

Rule 7.5  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. 

 

Comment:  
 

Due to the varying calendar of parliamentary elections among the IPU Members, it is not always 
possible to synchronize the election of Bureau members, or of Committee President and Vice-
Presidents. This formulation offers more flexibility in the election process.  
 
 

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 no later than 15 days before the opening of the 
Assembly preceding the one where the subject will be discussed up to one day 
prior to the meeting of the respective Standing Committee Bureau. 

 

Comment: 
 

Practice has shown that, when preparing proposals for subject items to be taken up by the Standing 
Committees, Members need some time for consultations within and among delegations. This 
amendment offers the flexibility to do so. It is also consistent with Rule 20.4 of the Standing 
Committees, according to which, 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.   
 
 

Financial Regulations 

Rule 5.10  10.  Any Member of the IPU whose affiliation was suspended for failure to meet its 
financial obligations towards the IPU shall remain accountable for these arrears. 
Should such a Parliament subsequently present a request for reaffiliation earlier 
than 10 years after the date of its suspension, it shall pay, at the time of its 
reaffiliation, 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.  

 

Comment:: 
 

The Executive Committee has examined the question of whether, in situations of exceptionally long 
periods of absence from the IPU, the usual financial conditions for readmitting a previously suspended 
parliament were to be applied. The Executive Committee has decided to consider adding to the 
Financial Regulations a "statute of limitations" clause, stipulating after how many years a parliament 
seeking reaffiliation would be no longer held responsible for the arrears accumulated by its 
predecessors. 
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