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   CL/200/C.1 

 2016ديسمرب/ كانون األول  1
 

 للمجلس احلاكم 200انعقاد الدورة الــ
 لالحتاد الربملاين الدويل

 2017أبريل/ نيسان  5و 2 ،دكا
 السيدة الرئيس،
 السيد الرئيس،

 الدويل بنغاباندو مركز يف 200ــال دورته سيعقد الدويل الربملاين حتاديسرنا إبالغكم أن اجمللس احلاكم لال
 .بنغالديش دكا، يف( BICC) للمؤمترات

 املشاركة. 1

يتضمن كل  أن بوجي. الدويل الربملاين االحتاد يفبرملان ممثل  كل  من أعضاء ثالثة من احلاكم لساجمل يتألف
متثيل برملاين يف اجمللس احلاكم كال اجلنسني. على أن يقتصر متثيل الوفود املكونة من جنس واحد على عضوين 

 (.قواعد اجمللس احلاكم من 1.2 القاعدة)اثنني فقط 

 الدورة أعمال. 2

  ،صباحا   10.45 حىت 9 / نيسان من الساعة أبريل 2 األحد يومللمجلس احلاكم  األوىل اجللسةستعقد 
بعد  13:00  الساعةحىتصباحا   9:30 الساعة من / نيسانأبريل 5 األربعاء، يوم الثانية اجللسةتعقد وس

 .ظهرال بعد من 5 حىت الساعة 2.30 من الساعةو الظهر 
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 املؤقت األعمال جدول. 3

 ،(2016 / تشرين األولأكتوبر) 274 ادورهت يف التنفيذية اللجنة قبل مناملعد  للدورة، املؤقت األعمال جدول
 :التايل النحو على

 .األعمال جدول إقرار .1
  .للمجلس احلاكم 199 للدورة املوجزة احملاضر على املوافقة .2
 .136 اجلمعية العامة رئيس النتخاب مقرتحات .3
 :الدويل الربملاين االحتاد بعضوية املتصلة املسائل .4
 .الدويل الربملاين االحتاد إىل العضوية وإعادة العضوية طلبات( أ)  
 .األعضاء بعض حالة( ب) 
 .املراقب وضع( ج) 

 :الرئيس تقرير .5
 .جلس احلاكمملل 199 الدورة منذ أنشطته حول( أ) 
 .التنفيذية اللجنة حول أنشطة (ب) 

 .2016 عام يف الدويل الربملاين االحتاد أنشطة عن العام لألمني السنوي التقرير .6
 .الدويل الربملاين لالحتاد األخريةاملتخصصة  االجتماعات عن تقارير .7
 .2021-2017عن األعوام  الدويل الربملاين االحتاد اسرتاتيجية تنفيذ .8
 .املتحدة األمم منظومة مع التعاون .9

 .2016عن العام  املالية النتائج .10
 :األخرى واهليئات اللجان أنشطة .11

 .الربملانيات النساء منتدى( أ) 
 .للربملانيني اإلنسان حقوق جلنة( ب) 
 .األوسط الشرق شؤون جلنة( ج) 
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 .لقربص امليسرين جمموعة( د) 
 .اإلنساين الدويل القانون احرتام تعزيز جلنة( ه) 
 .اجلندرية الشراكة جمموعة( و) 
 والوليد األم ةوصح اإليدز،/ البشرية املناعة نقص بفريوساجملموعة االستشارية املعنية ( ز) 

 .الطفل وصحة
 .الشباب الربملانيني منتدى( ح) 

أكتوبر/ تشرين  18-14 بطرسبورغ، سانت) الدويل الربملاين لالحتاد 137 اجلمعية العامة .12
 .(2017 األول

 :اجتماعات الربملان الدويل املستقبلية .13
 .النظامية االجتماعات( أ) 
 .املناسبات من وغريها ،املتخصصة االجتماعات( ب) 

 .الدويل الربملاين الحتادا وقواعد األساسي النظام على تعديالت .14
 .التنفيذية اللجنة انتخابات .15

 (كما احل للمجلس الداخلي النظام من 39و 38و 37 والقواعد األساسي النظام من( K) 21 املادة راجع) 

 :التكميلية البنود. 4

 دولج يف تكميلية بنود إدراجميكن ألعضاء اجمللس طلب  ،للمجلس احلاكم 13القاعدة رقم انسجاما  مع 
 الدويل الربملاين اداالحت أنشطةحتدد وتوجه  اليت اجمللس والية إطار يف البنود هذه مثل تقع أن جيبو . األعمال

 لىع تكميلية بنود دراجإل طلبات ةأيوستحال  .األساسي النظام من 20 للمادة وفقاوذلك  ،كم تنفيذهاوحت
سيتخذ اجمللس  ،التنفيذية اللجنة رأي إىل االستماع وبعد. اجمللس أعضاء مجيع إىلالعامة  األمانة قبل من الفور

 يوما   15 قبل العامة األمانة قبل من طلبال تلقي حال يف هبا املدىل األصوات بأغلبية الطلب هذاقرارا  حول 
 .الثلثني بأغلبيةخالفا  لذلك يتخذ القرار . الدورة افتتاح من األقل على
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 :الوثائق. 5

 نشريو  األعضاء إىل املؤقت األعمال جدول بنود ختلفمب املتعلقة العمل وثائق إرسال سيتم ،بقدر املستطاع
  .مبكر وقت يف الدويل الربملاين لالحتاد اإللكرتوين املوقع على

 

 .املقبل / آذار مارس يف كما احل لساجمل يف مثمرة مناقشات إجراء إىل نتطلع وحنن

 

 املخلص لكم
 

 تشودريصابر  تشونج نجمارتن 
 رئيس األمني العام

 االحتاد الربملاين الدويل لالحتاد الربملاين الدويل
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CL/200/C.1 
1 December 2016 

 
 

Convocation of the 200
th

 session of the 
Governing Council of the IPU 

Dhaka, 2 and 5 April 2017 

 
 
 
 
Madam President,  
Mr. President, 
 
We have pleasure in informing you that the Governing Council of the Inter-Parliamentary 
Union will hold its 200

th
 session at the Bangabandhu International Conference Center 

(BICC) in Dhaka, Bangladesh. 
 
 
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 Sunday, 2 April from 9 to 
10.45 a.m.  The second sitting will be held on Wednesday, 5 April, from 9.30 a.m. to 
1 p.m. and from 2.30 to 5 p.m.  
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3. PROVISIONAL AGENDA 
 

The provisional agenda for the session, prepared by the Executive Committee at its 
274

th 
session (October 2016), is as follows: 

 

1. Adoption of the agenda 
 

2. Approval of the summary records of the 199
th

 session of the Governing Council 
 

3. Proposals for the election of the President of the 136
th

 Assembly 
 

4. Questions relating to IPU membership 
 

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

 

5. Report of the President 
 

(a) On his activities since the 199
th
 session of the Governing Council 

(b) On the activities of the Executive Committee 
 

6. Annual report of the Secretary General on the activities of the IPU in 2016 
 

7. Reports on recent IPU specialized meetings 
 

8. Implementation of the IPU Strategy for 2017-2021 
 

9. Cooperation with the United Nations system 
 
10. Financial results for 2016 

 

11. Activities of committees and other bodies 
 

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

 
12. 137

th
 IPU Assembly (Saint-Petersburg, 14-18 October 2017) 

 
13. Future Inter-Parliamentary meetings 
 

 (a) Statutory meetings 
 (b) Specialized meetings and other events 
 
14. Amendments to the IPU Statutes and Rules 
 
15. Elections to the Executive Committee 

(cf. Article 21(k) of the Statutes and Rules 37, 38 and 39 of the Rules of the Governing 
Council) 
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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 by a majority of votes cast if the request is received by the Secretariat 
at least 15 days before the opening of the session; otherwise by a two-thirds majority. 
 
 
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 March and remain, 
 
 

Yours sincerely, 
 
 
 
 

 

 
Martin CHUNGONG 
Secretary General 

of the Inter-Parliamentary Union 

Saber CHOWDHURY 
President 

of the Inter-Parliamentary Union 
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