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 العامة لالحتاد الربملاين العريبترمجة األمانة 
 
 

 طط

 

 

 

 
 للمجلس الحاكم  102 الدورة عقدإلى  الدعوة

 الدولي البرلماني حتحا لال
 7152 أكتوبر /تشرين األول 51و 51 ، بطرسربغ تسان

 
 ،الرئيسعزيزيت السيدة 

 الرئيس، السيد عزيزي
 

 تسهان يف( دومسهي  قاعهة) تافريتشسهي  قصهر يف 715 دورته  الدويل الربملاين الحتاداحلاكم ل لساجمل سيعقد
 (.روسيا االحتادية) بطرسربغ

 
 المشاركة .5
يتضمن كل متثيل  أن وجيب. الدويل الربملاين االحتاد يفبرملان ممثل  كل من أعضاء ثالثة من احلاكم لساجمل يتألف 

على أن يقتصر متثيل الوفود امليونة من جنس واحد على عضوين اثنني فقط . برملاين يف اجمللس احلاكم كال اجلنسني
 (.قواعد اجمللس احلاكم من 5.7 القاعدة)
 

 الدورة أعمال .7
 55011 حهى صهااحا   0011 أكتهوبر، مهن السهاعة /  األول تشرين 51 األحد احلاكم يومللمجلس  األوىل ستعقد اجللسة 

 .2 بالاند املناسب، الوقت يف والسماح، 6 إىل 5 من الانود باحث وستادأ صااحا ،
حهههى صهههااحا   00:1 السهههاعة مهههن أكتهههوبر،/  األول تشهههرين 51 األربعهههاء، يهههوم  سهههتعقداناللتهههني والثالثهههة، الثانيهههة جلسهههتي  يف

اجمللهههس  سهههيدر  بعهههد ال  هههر تقرياههها ، 1011بعهههد ال  هههر حهههى السهههاعة  530:1 السهههاعة ومهههن. بعهههد ال  هههر 5011 السهههاعة
 .األخرى األعمال جدول بنود مجيع احلاكم

 لالحتحا  البرلماني الدولي 231الجمعية العامة الـــ 
 روسيا االحتحا يةبطرسبرغ،  تسان

 1021أكتوبر / حتشرين األول  21-21 
CL/201/C.1 

7152يونيو / حزيران  53  
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 المؤقت األعمال جدول .:
 مههههار /  آذار) 721الهههههه  دورهتهههها يف التنفي يههههة اللجنههههة وضههههعت  الهههه يو  للههههدورة، املؤقههههت األعمههههال جههههدول يلهههه  فيمهههها 

71520) 
 األعمال جدول إقرار .2 

 

 للمجلس الحاكم 100 الـــ للدورة الموجزة المحاضر على الموافقة .1 
 

 مههايو/  أيههار 50 يف الههدويل الربملههاين لالحتههاد اإلليههنوين املوقههع علههى 711 هههههال للههدورة املههوجزة احملاضههر نشههر   
 االحتهاد أمانهة إبهالغ 711 للهدورة املهوجزة للمحاضهر تصهوياا  يطلاهون ال ين األعضاء من ويطلب. 7152
 .715 الدورة افتتاح قال خطيا   الدويل الربملاين

 

 الدولي البرلماني االحتحا  بعضوية المتعلقة المسائل .3 
 

 .الدويل الربملاين االحتاد إىل االنضمامإعادة و  االنضمام طلاا  (أ)  
( إعهههههادة) علهههههى للحصهههههول طلاههههها  أي بشهههههأن التنفي يهههههة اللجنهههههة توصهههههية يف احلهههههاكم لهههههساجمل سهههههين ر   

 .االنضمام
 .األعضاء بعض حالة (ب)  
 .املراقب مركز (ج)  

 

 الرئيس حتقرير .1 
 

 .احلاكم لمجلسل 711اله  الدورة من  أنشطت  بشأن (أ)  
 .التنفي ية اللجنة أنشطة بشأن (ب)  

 

للمجلس  100 الـ الدورة منذ الدولي البرلماني االحتحا  أنشطة عن العام األمين من مرحلي حتقرير .5 
 الحاكم

 

 .العام األمني من شفوي تقرير (أ)  
 .األعضاء قال من السنوية التقارير تقدمي عملية (ب)  
 .7152 لعام للدميقراطية الدويل اليوم (ج)  

 

 الدولي البرلماني لالحتحا  المالي الوضع .6 
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 1021 والموازنة لعام البرنامج مشروع .1 
 1012 -1021 للفترة الدولي البرلماني االحتحا  استراحتيجية حتنفيذ .1 

 

 المتحدة األمم مةمنظ مع التعاون .9 
 

 الدولي البرلماني لالحتحا  األخيرة المتخصصة االجتماعات عن حتقارير .20 
 

 :األخرى والهيئات اللجان أنشطة .22 
 

 .الربملانيا  منتدى النساء (أ)  
 .للربملانيني اإلنسان حقوق جلنة (ب)  
 .األوسط الشرقشؤون  جلنة (ج)  
 .قربص يف عضو لامس ل   جمموعة (د)  
 .اإلنساين الدويل القانون احنام تعزيز جلنة (ه)  
 .اجلندرية الشراكة فريق (و)  
 .الدويل الربملاين االحتاد يف الشااب الربملانيني منتدى (ز)  
 (1021 مارس/  آذار 11-11 جنيف،) الدولي البرلماني لالحتحا  231الـ العامة  الجمعية .21 

 

 :المقبلة الدولية البرلمانية االجتماعات .23 
 

 .الن امية االجتماعا  (أ)  
 .املناساا  من وغريها املتخصصة االجتماعا  (ب)  

 

 1021 عام لحساباتاثنين   اخليين مدققين حتعيين .21 
 (من قواعد المجلس الحاكم 12 القاعدة انظر)
 

 الدولي البرلماني االحتحا  رئيس انتخاب .25 
 

 (حلاكما لساجمل الئحة من 1 و 2 و 6 والقواعد األساس  الن ام من 50 املادة)  
 مهههدة تنت ههه  الههه ي( بهههنشالد ) شهههودريت صهههابر السهههيد حمهههل ليحهههل جديهههدا   رئيسههها   حلهههاكما لهههساجمل سهههينتخب
 .715 الدورة هناية يف عضويت 
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 التنفيذية اللجنة انتخابات .26 
 (احليم للمجلس الداخل  الن ام من 0:و 1:و 2: والقواعد األساس  الن ام من( K) 75 املادة راجع)  

( هولنهدا) شهرييفر.ن والسهيد( املتحهدة اململيهة) غرينجهر - ليهديل.إ السهيد حمهل لهيحاّل  عضوين اإلدارة جملس ينتخب
 .715الدورة  هناية يف عضويت ما مدة تنت   الل ين

 
 ما يستجد من أعمال .21 

 

 البنو  التكميلية .1
ميين ألعضهاء اجمللهس طلهب إدراج بنهود تيميليهة يف جهدول  ،من قواعد اجمللس احلاكم :5ة رقم انسجاما  مع القاعد 

مههن الن ههام األساسهه ، حتههدد  71للمههادة  وجيههب أن تقههع مثههل ههه   الانههود يف إطههار واليههة اجمللههس الهه ، وفقهها  . األعمههال
 . وتوج  أنشطة االحتاد الربملاين الدويل وحتيم تنفي ها

 

وبعهد االسهتما  . ن قال األمانة العامة إىل مجيع أعضهاء اجمللهسوستحال أية طلاا  إلدراج بنود تيميلية على الفور م
إىل رأي اللجنهة التنفي يهة، سههيتخ  اجمللهس قههرارا  حهول ههه ا الطلهب بأغلايههة األصهوا  املههدىل طها يف حههال تلقه  الطلههب 

 .ة الثلثنيخالفا  ل لك يتخ  القرار بأغلاي. على األقل من افتتاح الدورة يوما   51من قال األمانة العامة قال 
 

 الوثائق .5
سههيتم إرسههال وثههائق العمههل املتعلقههة  ختلههف بنههود جههدول األعمههال املؤقههت إىل األعضههاء وينشههر علههى  ،بقههدر املسههتطا  

 . املوقع اإللينوين لالحتاد الربملاين الدويل يف وقت ماير
 
 .املقال أكتوبر/  األول تشرينوحنن نتطلع إىل إجراء مناقشا  مثمرة يف اجمللس احلاكم يف       
  

 المخلص لكم
 

 تشودريصابر  غنتشونشو مارتن 
 رئيسال األمني العام

 االحتاد الربملاين الدويل الحتاد الربملاين الدويلا
 



 

137
th

 IPU Assembly 

St. Petersburg, Russian Federation 

14–18 October 2017  

 

E 
#IPU137 

CL/201/C.1 
14 June 2017 

 
 
 

Convocation of the 201
st

 session of the 
Governing Council of the IPU 

 

St. Petersburg, 15 and 18 October 2017 
 
 
 
Madam President, 
Mr. President, 
 
The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union will hold its 201

st
 session at the 

Tavrichesky Palace (Dumsky Hall), in St. Petersburg (Russian Federation). 
 
 
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, 15 October, from 9 to 
11 a.m., and will start by examining items 1 to 6 and, time permitting, item 7.   
 
At its second and third sittings, to be held on Wednesday, 18 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 
275

th
 session (March 2017), is as follows: 

 

1. Adoption of the agenda 
 
2. Approval of the summary records of the 200

th
 session of the Governing Council  

 

The summary records of the 200
th
 session were posted on the IPU website on 

19 May 2017.  Members requesting corrections to the summary records of the 
200

th 
session are asked to notify the IPU Secretariat in writing before the opening of the 

201
st
 session. 

 
3. Questions relating to IPU membership 
 

 (a) Requests for affiliation and reaffiliation to the IPU 
The Governing Council will consider the recommendation of the Executive 
Committee on any requests for (re)affiliation 

 (b) Situation of certain Members 
 (c) Observer status 
 

4. Report of the President 
 

 (a) On his activities since the 200
th
 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 
200

th 
session of the Governing Council 

 

(a) Oral report of the Secretary General 
(b) Annual reporting exercise by Members 
(c) International Day of Democracy 2017  
 

6. Financial situation of the IPU 
 
7. Draft programme and budget for 2018  
 
8. Implementation of the 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) Group of Facilitators for Cyprus 
 (e) Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law 
 (f) Gender Partnership Group 
 (g) Forum of Young Parliamentarians of the IPU 
 
12. 138

th
 IPU Assembly (Geneva, 24-28 March 2018) 

 

 
13. Future Inter-Parliamentary meetings  
 

 (a) Statutory meetings 
 (b) Specialized meetings and other events 
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14. Appointment of two Internal Auditors for the 2018 accounts  
(cf. Rules 41 of the Governing Council) 

 
15. Election of the President of the Inter-Parliamentary Union  

(Article 19 of the Statutes and Rules 6, 7 and 8 of the Rules of the Governing Council 
 

The Governing Council will elect a new President to replace Mr. Saber Chowdhury 
(Bangladesh), whose term of office expires at the end of the 201

st
 session. 

 
16. 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) 

 

The Governing Council will elect two members to replace Mr. I. Liddell-Grainger (United 
Kingdom) and Mr. N. Schrijver (Netherlands), whose terms expire at the end of the 
201

st
 session. 

 
17. Other business  

 
 

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 IPU 
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 October and remain, 
 
 

Yours sincerely, 
 
 

 

 

 

 

 
 

Martin CHUNGONG 
Secretary General 

of the Inter-Parliamentary Union 
 

Saber CHOWDHURY 
President 

of the Inter-Parliamentary Union 

 

 


