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 الجمعية وقواعدها عمل أساليب
 

 الجمعية عمل أساليب ملخص
 0202 أبريل/ نيسان

 

 عمةةةل لطرائةةة  مةةةوج  إرسةةةال وجةةةو  علةةة  (0991 أكتةةةوبر/  األول تشةةةري ) كوبنهةةةا   دورة يف مت االتفةةةا : مالحظةةةة
 يف عليهةةا اتفةة  الةةي اجلمعيةةة قواعةة  علةة  أُدخلةة  الةةي التغيةةتات املةةوج  هةة ا ويعكةة . دورة كةةل يف اجلميةة  إىل اجلمعيةةة
 .7101 أبريل/  نيسان يف بانكوك

 
 األعمال أنواع
 أو جللسةةةة اجلمعيةةةةأعمةةةال  حيةةة د الةةة   األعمةةةال جةةة ول التنفي يةةةة جنةةةةالل   تقةةة   ،لجمعيةةةةل 70 القاعةةة ة مبوجةةة . 0

 .ال ورة ب اية يفيتم تأكي ه و  ،الساب  االجتماع أو ال ورة ختام يف يف اجللسة العامة مؤقتا   عليه واف ويُ . اجتماع
 

 :أنواع مخسة م  هي اجلمعية أعمال. 7
 املواضي  املطروحة بشأن عامة مناقشات( أ)
 األعضاء اتصاالت(  )
 عروض أخرى( ج)
 االستبيانات( د)
 االستبيان عل  الردود حتليل إىل مستن ة تقارير( ه)
 

 المناقشة العامة حول الموضوعات
 أعمةةال يف معةةني، موضةةوع بشةةأن مناقشةةة إدراج إجةةراء عةةادة ، التنفي يةةة اللجنةةة تقةة   اجتمةةاع، أو دورة كةةل هنايةةة يف .3

 اهلياكةل يف العمةل وممارسةات ممارسةاته، أو الربملةان بقةانون املوضةوع هة ا ويتعلة . املقبلةة أو لالجتمةاع املقبةل لل ورة اليوم
 بتبةةادل السةةما  هةةو املناقشةةة مةة  واهلةة  . مشةة ك اهتمةةام ذ  آخةةر موضةةوع أ  أو واإلدارات، واملؤسسةةات الربملانيةةة،
 .األعضاء بني اخلربات

 

 املت،ةة ذ عةرض ويتبةة . للمناقشةة املنسةة  بة ور أيضةةا   يةتم تقة ك كةةل مناقشةة مةة  قبةل مت،ةة ذ رئةي ، الةة   يقةوم . 1
 هةة ه تقةة ك ويفضةةل. مسةةا ة تقةة ك إىل( 6 املةةادة مبوجةة ) بةة يل أو عضةةو أ  إطارهةةا يف يُةة ع    عامةةة مناقشةةة الةةرئي 
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 الرمسيةةةة باللغةةةات االجتمةةةاع أو الةةة ورة افتتةةةا  قبةةةل إرسةةةاهلا جيةةةو  احلالةةةة، هةةة ه ويف مسةةةبقا  بشةةةكل مكتةةةو   املسةةةا ات
 .املساع ي  األمناء م  أكثر أو أمني إىل للجمعية

 

 النهةةةائي بةةةالرد ذلةةة  وينتهةةةي. قصةةةتة تكةةةون أن جيةةة  الةةةي خمتلةةةمل املةةة اخالت هنايةةةة يف عامةةةة مبناقشةةةة البةةة ء ميكةةة .  5
 .املناقشة تل  يف الرئي  للمت، ذ

 

 ".والربملانية ال ستورية املعلومات" اجلمعية استعراض يف العامة املناقشات ه ه حماضر تنشر.  6
 

 االتصاالت مجال
 وهةةي عبةةارة. األعضةاء مةة  االتصةاالت حةةول أكثةةر أو واحة  بنةة  علة  دورة لكةةل األعمةةال جة ول مشةةروع يتضةم  . 2

 يف األخةةةتة بةةةالتطورات املتعلقةةةة العةةةروض سةةةيما وال هتمهةةةم، الةةةي القضةةةايا بشةةةأن األعضةةةاء يقةةة مها قصةةةتة عةةة  عةةةروض
 مة  اق ا  عل  سيتم تق ميها، بناء الي اجلمعية عل  االتصاالت وتواف . وأجوبة أسئلة جلسات تتبعها برملاهنم الي ق 

 الةةة ورة، وينشةةةر يف حمضةةةر باالتصةةةاالت، يةةةتم إدراجةةةه يف مةةةوج  ويُعةةة   . األعضةةةاء التنفي يةةةة يقةةةوم علةةة  اق احةةةات اللجنةةةة
 ".والربملانية ال ستورية املعلومات"منشور 

 
 أخرى عروض

 :الشائعتني ل ل   ا املناسبتني و. أخرى ظرو  يف أطول عروض تق ك أيضا   ميك  . 8
 و املضيمل، للبل  الربملاين النظام يستضيفها، حول دورة كل ب اية يف املضيمل، العام األمني عرض( أ)
 .قواع  اجلمعية م  03 القاع ة مبوج  ال ويل الربملاين االحتاد موظفو يق مها عروض(  )
 

 والتقارير االستبيانات
 .االستبيانات خالل م  عام اهتمام مواضي  ذات أعضائها، حول م  وحتليل املعلومات اجلمعية جبم  تقوم. 9

 

 املوضةةوع أن واجلمعيةةة، علةة  التنفي يةةة اللجنةةة موافقةةة إىل أوال   اسةةتبيان، علةة  الةةرد طلةة  يف الرا ةة  حيتةةاج العضةةو. 01
 .يالئم االستبيان املعين

 

 بةني واالتفةا  للتعة يل أيضةا   استبيان، خيضة  مشروع بإع اد املسؤول العضو يقوم ما، موضوع عل  االتفا  عن  . 00
 .واجلمعية التنفي ية اللجنة

. 
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 أمةةني ويقةةوم كةةل. جملةة  عضةةو كةةل إىل يُرسةةل األمنةةاء املسةةاع ون االسةةتبيان االسةةتبيان، علةة  حاملةةا يةةتم االتفةةا  . 07
ويةةتم . تقةة ك اتصةةال طريةة  عةة  اجلمعيةةة إىل اسةةتنتاجاته ويقةة م الةةردود حيلةةل الةة   املسةةؤول، العضةةو إىل بإرسةةال ردا   عةةام

 :تق   أن أيضا   التنفي ية للجنة وجيو ". والربملانية ال ستورية املعلومات"طباعة ه ا ونشره يف منشور 
 .االستبيان لنتائج عامة مناقشة( أ)
 مةة  علةة  لةةكل مسةةودة التقريةةر هةة ا إعةة اد ويةةتم. االسةةتبيان علةة  الةةردود حتليةةل إىل يسةةتن  لتقريةةر اجلمعيةةة اعتمةةاد(  )

 توافة  مث. املقبلةة الة ورة يف وتع يله مناقشته وتتم األعضاء، مجي  عل  تعميمه ويتم االستبيان، ع  املسؤول العضو قبل
 .املع لة بصيغته التقرير يف النهاية عل  اجلمعية

 
 المواضيع طرح
 مةة  خةةالل طرحةةه علةة   االقةة ا  تقةة ك وجيةةو . اجلمعيةةة أعمةةال جةة ول علةة  مواضةةي  يقةة   أن عضةةو أل  جيةةو  . 03
 كموضةةوع فيةةه النظةةر املقةة   مةة  كةةان إذا مةةا العضةةو يبةةني   أن وينبغةةي. املسةةاع ي  األمينةةني أحةة  علةة  أو اجلمعيةةة رئةةي 

 .آخر كعرض أو كاتصال العامة، للمناقشة أو لالستبيان،
 

 وسةةيتم النظةةر فيةةه مةة  قبةةل اللجنةةة. الةة ورة مةة  األخةةت اليةةوم قبةةل طرحةةه ينبغةةي باسةةتبيان، يتعلةة  املقةة   كةةان إذا.  01
ةةُي رج يف مشةةروع جةة ول األعمةةال للةة ورة املقبلةةة، النظةةر يف  عليةةه اللجنةةة وافقةة  وإذا. ذلةة  بعةة  التنفي يةةة التنفي يةةة، س 

 يف اجللسةةة هنايةةة وتوافةة  اجلمعيةةة العامةةة مؤقتةةا  علةة  مشةةروع جةة ول األعمةةال  يف املوضةةوع، هةة ا مشةةروع اسةةتبيان بشةةأن
 الةةة ورة مةةة  األخةةةت اليةةةوم قبةةةل طرحةةةه عةةةادة ينبغةةةي فإنةةةه عامةةةة، مبناقشةةةة يتعلةةة  املقةةة   كةةةان وإذا. الةةة ورة مةةة  يةةةوم آخةةةر

 يف عامةةة مناقشةةة إلجةةراء  ا اقةة طةةر  ميكةة  اسةةتثنائية، ظةةرو  يف أنةةه  ةةت. لالسةةتبيان بالنسةةبة احلةةال هةةو كمةةا السةةابقة،
 .املعنية ال ورة يف التنفي ية للجنة األول االجتماع قبل ولك  ه ا، م  الح  وق 

 

 أو عةةرب الفةةاك ) الةة ورة ب ايةةة قبةةل طرحةةه ينبغةةي عةةرض آخةةر، أو علةة  لةةكل توا ةةل للمناقشةةة املقةة   كةةان إذا .05
ويف االجتمةةاع األول . اسةتثنائية ظةةرو  يف الة ورة، مةة  األول اليةوم أويف( املسةةاع ي  األمينةني أحةة  إىل اإللكة وين الربية 

 اجلمعيةةةة إىل تقةةة م عليهةةةا، املوافقةةةة حالةةةة ويف االجتمةةةاع، قبةةةل الةةةواردة املق حةةةات تلةةة  للجنةةةة التنفي يةةةة، سةةةيتم النظةةةر يف
 فر ةةة هنةةاك كانةة  إذا ذلةة ، بعةة  تةةرد مق حةةات أ  يف التنفي يةةة اللجنةةة وسةةتنظر. الةة ورة أعمةةال جةة ول مةة  العامةةة
 التاليةةةة األيةةةام أحةةة  أعمةةةال جةةة ول يف إلدراجهةةةا العامةةةة اجلمعيةةةة إىل تُقةةة  م عليهةةةا، املوافقةةةة متةةة  وإذا .هبةةة ا األمةةةر للقيةةةام
 .لل ورة
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 الجمعية قواعد
 0202 أبريل

 / ونيستتان ،0791 أكتتتوبر/  األول تشتتري  فتت  المعدلتتة بصتتيهت ا) 0790 ستتبتمبر/  أيلتتول قواعتتد إلتت  استتتنا ا
 وتشتري  ،0777 أكتتوبر/  األول وتشتري  ،0791 سبتمبر/  وأيلول ،0799 سبتمبر/  وأيلول ،0791 أبريل
 ،0221 أكتتتوبر/  األول وتشتتري  ،0221 أبريتتل/  ونيستتان ،0220 أبريتتل/  ، ونيستتان0222 أكتتتوبر/ األول
 (0202 أبريل/  ونيسان ،0229 مايو/  وأيار ،0221 أبريل/ ونيسان

 

 األهداف
 0 القاعدة

 املةةادة للقسةةم الثةام ، وفقةا الةة ويل، الربملةاين لالحتةةادجهةةا  استشةار   هةي للربملانةات الوطنيةةة، العةةامني األمنةاء إن مجعيةة 
 :إىل ويه  . لالحتاد األساسي النظام م  72

 أعضائها  بني الشخصية االتصاالت تسهيل -
 الربملةةاين االحتةةاد مةة  قةةانوين وتقةةين، وذلةة  بااللةة اك ودعةةم مسةةاع ة تطلةة  الةةي الربملانةةات تلةة  مةة  التعةةاون -

 ال ويل 
   وإجراءاته ممارساته، قانون الربملان و دراسة -
 خمتلفة  برملانات عمل أسالي  لت،سني ت ابت اق ا  -
 .خمتلفة برملانات خ مات بني التعاون تأمني -

 

 0 القاعدة
 عملةةه وتنظيمةةه، و أسةةالي  إجراءاتةةه الربملةةان وممارسةةاته وقةةانون  عةة  معلومةةات تقةة ك اجلمعيةةة يف عضةةو كةةل علةة  يتعةةني  
 .آخر عضو أ  طل  عل  بناء   أو اجلمعية، جان  م  استفسار الربملانية، م  أجل أ  اخل مات وإدارة

 

 التشكيل
 1 الما ة

 منتسةبة الربملانةات هة ه كانة  سةواء الوطنية، للربملانات العامني األمناء ونوا  العامني، األمناء م  تتأل مل اجلمعية( 0)
كأعضةةاء بعضةةوية   الة ويل الربملةةاين مننسةبة إىل االحتةةاد أخةةرى مجعيةات أو برملانةةات وأيةةة ال، أم الة ويل الربملةةاين إىل االحتةاد

 .كاملة
 

 .منتسبني كأعضاء ال ولية الربملانية للجمعيات العامني األمناء ونوا  العامني األمناء قبول جيو ( 7)
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 ولخصةةةيا  يف أعمةةةةال مبالةةةةرة   املشةةةاركة مةةةة  العةةةام جلمعيةةةةة برملانيةةةة، األمةةةةني نائةةة  أو العةةةةام، األمةةةني يةةةتمك  مل إذا( 3)
 .العام األمني سلطة حت  الربملانية كعضو رفي  املستوى، سيعمل اجلمعية بتل  تع   أن للجمعية جيو  اجلمعية،

 
  1 القاعدة
 .الربملانية اخل مات ع  املسؤول الشخص برملانية جلمعية العام باألمني يُقص 

 
 5 القاعدة

 .التنفي ية اللجنة يرد م  عل  تقرير بناء   العضوية طلبات يف اجلمعية تب   ( 0)
 

 .عضوية األعضاء تعلي  عل ( 0) الفرعية الفقرة يف املبني اإلجراء ينطب ( 7)
 

 6 الما ة
 عضةةو يرلةة  أن هلةةا/ لةةه جيةةو  للجمعيةةة، اجتمةةاع أو اجتمةةاع، أو دورة، حضةةور مةة  األعضةةاء أحةة  يةةتمك  مل إذا( 0)

 .موظفيها، حيل حمل ه/ موظفيه م  آخر
عليهةةا  الةةي يطبةة  اجللسةةة افتتةةا  يتجةةاو  ال موعةة  يف خطيةةا ، اجلمعيةةة رئةةي  إىل القبيةةل هةة ا مةة  ترلةةي  أ  يرسةةل( 7)

 .فقط االجتماع أو ال ورة لتل  ساريا   ويبق  ذل  ال لي . ال لي 
 

 9 الما ة
 .وق  كان أ  يف عضوي  م  برملانية بأكثر مجعية أية متثيل جيو  ال
 

 9 الما ة
 اللجنةةةةة اقةةةة ا  علةةةة  بنةةةةاء   هامةةةةة، خةةةة مات قةةةة  م اجلمعيةةةةة، يف سةةةةاب  لعضةةةةو الفخريةةةةة العضةةةةوية متةةةةن  للجمعيةةةةة أن جيةةةةو 

 .عضو أ  طل  عل  بناء   أو مببادرة منها، إما التنفي ية،
 

 7 الما ة
 علةة  بنةةاء   الةة ويل، الربملةةاين لالحتةةاد األساسةةي النظةةام يف عليهةةا املنصةةو  والشةةرو  املبةةاد  مراعةةاة مةة  للجمعيةةة، جيةةو 
 .التقنية خربهتم أو اخلا  مرك هم بسب  املراقبني قبول التنفي ية، اللجنة اق ا 
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 02 الما ة

 يبقة  العضةو االحتةاد، يف الة اكه دفة  يف تةأخره بسةب  الة ويل، الربملةاين االحتاد يف برملان عضوية تعلي  يتم عن ما( 0)
 .اجلمعية يف عضوا   الربملان ذل  م 
 التنفي يةة اللجنةة تقة م العمةل عة  الربملةان بسةب  توقةمل الة ويل، الربملاين االحتاد يف برملان عضوية تعلي  يتم عن ما( 7)

 .يف مجعية األمناء العامني عضوا   للبقاء الربملان ذل  م  عضو أ  أهلية بشأن فر ة، أقر  اجلمعية يف إىل تقريرا  
 

  ورات االنعقا 
 00 الما ة

املكةةةان  ويف الةةة ويل، الربملةةةاين لالحتةةةاد انعقةةةاد اجلمعيةةةات العامةةةة مةةة  بةةةالت ام  اجتماعةةةا ، عةةةام كةةةل اجلمعيةةةة يف تعقةةة ( 0)
 .نفسه

 

 الةة ويل، الربملةاين لالحتةةاد الة ويل الربملةةاين اجمللة  اجتماعةةات مة  بةةالت ام  ذلة ، خبةةال  -كمةا جيةو  هلةةا أن  تمة  ( 7)
 .املكان نف  ويف

 

 .ال ويل الربملاين االحتاد م  بالتعاون استثنائية اجتماعات للجمعية أيضا ، عق  جيو ( 3)
 

 00 الما ة
 أو الةةة ورة أعمةةال جةة ول مشةةروع حيةةة د فيةةه تعمةةيم للجمعيةةة، مةة  خةةالل اجتمةةةاع أو دورة إىل عقةة  كةةل يةة عو الةةرئي 

 .أخرى املسا ات ومسائل املق حة وتوقي  األعمال بت، ي  األعمال ج ول ويقوم مشروع. االجتماع
 

 01 الما ة
 .للجمعية أخرى واجتماعات كاملة، دورات يف ر   ب ل  إذا االحتاد ُيست م  إىل ممثل

 
 
 
 
 



8/14 

 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 

 

 والمكتب التنفيذية اللجنة
 

 01 الما ة
 :م  التنفي ية اللجنة تتكون
 و اجلمعية   تنتخبهم آخري  أعضاء ومثانية الرئي ، نائيب اجلمعية، رئي : منتخبا   عضوا   عشر أح  -
 .اجلمعية يف فخريون أعضاء أو أعضاء هم ال ي  السابقني الرؤساء -

 

 .خمتلفة برملانات إىل التنفي ية اللجنة يف املنتخبني األعضاء مجي  ينتمي أن وجي 
 

 05 القاعدة
 .الرئي  وأمينني مساع ي  يعينهما الرئي ، الرئي ، نوا  م  يتكون املكت 

 
 06 القاعدة
 اللجنةة يف منصة  أل  لالنتخةا  مرلة،ا   يكةون أن الربملةان ذلة  مة  للعضةو جيةو  ال ،01(7)  القاع ة تطب   عن ما

 يف عضةويته تتوقةمل التنفي يةة، اللجنةة يف عضةوا   الوقة ، ذلة  م  ذل  الربملان املتوقةمل، يف العضو كان وإذا. التنفي ية
 .لا را   املنص  ويصب  فورا   التنفي ية اللجنة

 
 09 القاعدة

اجتمةةاع  التنفي يةةة لةةا را  إذا يتغي ةة  عةة  أ  اللجنةةة يف منتخةة  عضةةو يُعتةةرب مقعةة  أ   00(0) القاعةة ة مبوجةة  (0)
 اللجنةةة تقةرر مل القةادم، مةا االجتمةاع أو القادمةةة الة ورة ب ايةة اجلمعيةة، مة  مةة  متعةاقبتني دورتةني مة  اجتماعاهتةا خةالل

 .التنفي ية اللجنة جلسات م  جلسة كل يف احلاضري  بأمساء قائمة وتع   . ذل  خال  التنفي ية
 

 اجلمعيةةة، دورة خةةالل اجتماعاهتةةا مةة  أ  مل حيضةةر التنفي يةةة اللجنةةة يف منتخةة  عضةةو أ  كتابةةة ، الةةرئي  يةة كر( 7) 
 وتقبةل  املنتخة ، العضةو مة  اعت ارا   الرئي  يتل    مل ما ، القاع ة ه ه م ( 0) ، وأحكام الفقرة(0) 00 املادة مبوج 
 أل ةةراض للجمعيةةة الصةةلة ذات الةة ورة حتسةة  ال وقبوهلةةا، االعتةة ارات تلقةةي حالةةة ويف. االعتةة ار التنفي يةةة هةة ا اللجنةةة
 .املادة ه ه م  0 الفقرة
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 09 القاعدة
. التنفي يةةةة اللجنةةةة حتةةة ده وقةةة  يف حمةةة دة، اسةةةتمارة يف خطيةةةا   التنفي يةةةة، اللجنةةةة يف لالنتخةةةا  ُيسةةةم   املرلةةة،ني( 0)

 .املرل  قبل م  رمسي بقبول مص،وبة ال لي،ات ه ه تكون أن وجي 
 

 .واملراقبني املنتسبني واألعضاء ،(3) 3 القاع ة أحكام مبوج  األعضاء انتخا  جيو  ال( 7)
 

ةةةةةغ لهُ  ملنصةةةةة  لالنتخةةةةةا  مرلةةةةة،ا   عضةةةةةو أ  يكةةةةةون أن جيةةةةةو  ال( 3)  أو السةةةةةابقتني، السةةةةةنتني خةةةةةالل وقةةةةة  أ  يف ل 
 .الرئي  منص  لغل أن له سب  ق  كان إذا كرئي ، لالنتخا 

 

 منصةة  لةةغل قةة  ال ولةةة، نفةة  مةة  آخةةر عضةةو كةةان إذا رئيسةةا ، لالنتخةةا  مرلةة،ا   عضةةو أ  يكةةون أن جيةةو  ال( 1)
 .السابقة اخلم  السنوات خالل وق  أ  يف الرئي 

 

 لةةغل ال ولةةة، قةة  نفةة  مةة  آخةةر عضةةو كةةان إذا للةةرئي ، كنائبةةا   لالنتخةةا  مرلةة،ا   عضةةو أ  يكةةون أن جيةةو  ال( 5)
 .السابقتني السنتني خالل وق  أ  يف الرئي  نائ  أو الرئي  منص 

 

 قةةة  ال ولةةة، نفةةة  مةة  آخةةةرون أعضةةاء كةةةان إذا عةةاد ، كعضةةةو لالنتخةةا  مرلةةة،ا   عضةةو أ  يكةةةون أن جيةةو  ال( 6)
 .السابقة الثماين السنوات م  أكثر أو سنوات س  مل ة فئة أ  يف منتخبني كأعضاء عملوا

 

 .سنوات ثالذ مل ة التنفي ية اللجنة أعضاء يُنتخ ( 2)
 

 (.0) 00 القاع ة مبوج  تُعق  الي ال ورات يف االنتخابات  ر ( 8)
 

 االنتخابةةات وتوقية  التنفي يةةة، حةول عةة د اللجنةة ُمقةة م مة  تقريةر يف اجلمعيةةة تبة    للةة ورة، االفتتاحيةة اجللسةة يف( 9)
 دورة إىل االنتخابةةات تأجيةةل وجيةةو . متوقعةةة تكةةون قةة  الحقةةة انتخابةةات أ  ذلةة  يف مبةةا الةة ورة، تلةة  يف سةةتجرى الةةي
 .مقبلة

 

 .واح ة دورة يف املكت  أعضاء م  عضوي  م  أكثر ال يُنتخ ( 01)
 

 الةة ورة باختتةةام وتنتهةةي االنتخابةةات، فيهةةا  ةةر  الةةي الةة ورة النتهةةاء التةةايل اليةةوم مةة  اعتبةةارا   العضةةوية مةة ة تسةةر ( 00)
 .اجل ي ة االنتخابات فيها  رى الي
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 07 القاعدة
 لفة ة الشةغور ملةلء انتخابةات  رى التنفي ية، الل جنة أعضاء أح  عضوية م ة يف حال لغور أح  املقاع ، خالل( 0)

 .كاملة ج ي ة والية
 مهةةةام سةةةابقا   املنتخةةة  الةةةرئي  نائةةة  –مؤقتةةةا   -يتةةةوىل  الةةةرئي ، منصةةة  يف لةةةغور حةةة ذ أو الةةةرئي  تغي ةةة  إذا( 7)

 ويف. األسةةا  نفةة  علةة  اختيةةاره ويةةتم التنفي يةةة، اللجنةةة يف اآلخةةري  األعضةةاء أحةة  يتةةوىل مهةةام الةةرئي  وإال. الةةرئي 
 .األق م تكون األسبقية للعضو االنتخابات، يف األق مية يف املساواة حالة
 

 02 القاعدة
 .ثاٍن مرج   وت للرئي  يكون تساوت األ وات، وإذا.  وت التنفي ية اللجنة يف منتخ  عضو لكل يكون

 
 00 القاعدة
 :يلي مبا التنفي ية اللجنة تقوم
 املقرري   وتعيني مشاريعها، االستبيانات، مق حات يف النظر املطروحة لل راسة، املواضي  يف الشروع( أ)
 املقبلة  االجتماعات أو ال ورات يف ومناقشتها، عرضها يتعني   حم دة، مواضي  يف الب (  )
 للجمعية  األخرى االجتماعات أو ال ورات أعمال ج ول اق ا ( ج)
 اجلمعية  قرارات تنفي  لضمان خطوات م  يل م ما اختاذ( د)
واإلحاطةةة باحلسةةابات  عليةةه  للموافقةةة اجلمعيةةة إىل وتق ميةةه املقبلةةة، عةة  السةةنة السةةنوية املوا نةةة مشةةروع علةة  املوافقةةة( ه)

 امل ققة ع  السنة السابقة 
  (3) 00 املادة يف إليها املشار االستثنائية االجتماعات وتاريخ مكان حت ي ( و)
 اجلمعية  إىل وتق ميها اجلمعية، قواع  املتعلقة بتع يل املق حات يف النظر(  )
 و  08 للمادة وفقا   االنتخابات إلجراء ترتيبات اق ا (  )
 .01 و 8 و 5 للقواع  وفقا   اجلمعية، بعضوية املتعلقة القضايا ع  تقرير(  )
 

 00 القاعدة
 اجتمةةةاع أو دورة كةةةل يف األقةةل علةةة  مةةرتني اللجنةةةة و تمةة . الةةةرئي  مةة  دعةةةوة علةة  بنةةةاء   التنفي يةةة اللجنةةةة  تمةة ( 0)

 .للجمعية
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 علةة  بنةةاء   التنفي يةةة، اللجنةةة اجتماعةةات يف ميثلةةه، مةة  أو الةة ويل الربملةةاين لالحتةةاد العةةام األمةةني إىل االسةةتماع جيةةو ( 7)
 .طلبه

 

 االتصةةةةال وسةةةةائل باسةةةةتخ ام تعقةةةة ، الةةةةي االجتماعةةةةات طريةةةة  عةةةة  قةةةةرارات اختةةةةاذ أيضةةةةا ، التنفي يةةةةة للجنةةةةة جيةةةةو ( 3)
 .اإللك ونية

 
  التصويت وطرق قرارات الجمعية

 01 القاعدة
 الظةرو  عة  النظةر وبصةر . فقةط للجمعية آخر اجتماع أو جلسة يف املتخ ة القرارات املل مة للجمعية، هي القرارات

 .األقل عل  واح ة دورة يف فيه النظر حىت يتم بنشره، تأذن وأن تقريرا ، تعتم  أن للجمعية جيو  ال االستثنائية،
 

 01 القاعدة
 .االنتخابات يف أو التصوي  يف املنتسبون واألعضاء املراقبون يشارك ال( 0)
 

 .الرئي  م  بإذن إال يتكلموا أن للمراقبني جيو  ال( 7)
 

 05 القاعدة
 .املشاركة األ وات أ لبية اجلمعية، هي إىل مق م اق ا  أ  العتماد املطلوبة إن األ لبية 
 

 06 القاعدة
 .االق ا  تق ك جيو  ال األ وات،ويف حال تساوت .  وت مرج  له لي  ولك   وت، للرئي  يكون

 
 والمنشورات المحاضر
 09 القاعدة

 .اجلمعية ألعضاء املساع ون األمناء ال ويل، ويتي،ها الربملاين لالحتاد الرمسية بالل غات اجلمعية جلسات حُيتفظ مب،اضر
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 09 القاعدة

 .ال ويل الربملاين لالحتاد الرمسية باللغات ،"والربملانية ال ستورية املعلومات" وتو ي  نشر ع  مسؤولة اجلمعية تكون( 0)
 ":والربملانية ال ستورية املعلومات" يف منشور يلي ما يُنشر( 7)

 تل  القواع  اجلمعية التع يالت عل  اعتماد عن  اجلمعية، لقواع  املوح  النص. 
 العمل  طرائ  عل  التغيتات اجلمعية تعتم  عن ما العمل، لطرائ  املوح  النص 
 اجلمعية اعتم هتا الي التقارير. 
 اجلمعية اجتماعات حماضر. 
 ال ويل  الربملاين لالحتاد الرمسيتني بالل غتني توفتها يتم حيث االجتماعات، يف املق مة واملسا ات االتصاالت 

 

 :األعضاء أم ال أح  م  اق ا  عل  بناء   ذل  كان سواء الرئي ، م  قرار عل  باإلضافة إىل ذل ، بناء  
 املع لة  و أو اجل ي ة ال ساتت 
 اجلمعية أعضاء هتم الي الربملانية أو ال ستورية املعلومات م   تها. 

 

 .اإلن ن  اإللك وين عل  موقعها عل  املعلومات ونشر تو ي  أيضا   اجلمعية تكفل( 3)
 

 اللهات
 07 القاعدة

 .ال ويل الربملاين لالحتاد الرمسية اللغات هي التنفي ية، اللجنة أو اجلمعية اجتماعات يف املستخ مة اللغات تكون( 0)
 

 .ال ويل الربملاين لالحتاد الرمسية باللغات اجلمعية، وثائ  م  و تها والتقارير االستبيانات مجي  توض ( 7)
 

 اخلا ةة، فةور  علة  نفقتةه مبة جم االسةتعانة لةه جيو  اللغتني، هاتني إح ى استخ ام األعضاء أح  يستط  مل إذا( 3)
 .الرمسية اللغات إح ى إىل وي جم
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 الموازنة
 12 القاعدة

 األمةةني مةة  بالتشةةاور أعةة ها املقبلةةة، والةةي املوا نةةة عةة  السةةنة مشةةروع للجمعيةةة، التنفي يةةة اللجنةةة إىل الةةرئي  يقةة م( 0)
 موا نةةةة تقةةة يرات كانةةة  إذا لالحتةةةاد، عمةةةا التنفي يةةةة اللجنةةةةأن يةةةتم االسةةةتماع إىل  وبعةةة  الةةة ويل، الربملةةةاين العةةةام لالحتةةةاد

 .لالحتاد العام األمني اق حها الي تل  م  تتواف  ال اجلمعية
 .فر ة أقر  يف عليها للتص ي  املوا نة تق م( 7)
 

 .اجلمعية حت ده مببلغ اجلمعية موا نة يف بشكل سنو ، اجلمعية يف ممث ل جمل  كل يساهم( 3)
 

 .لألعضاء كلفة األقل االل اك فئة نصمل تساو  مسا ة املنتسبون، واألعضاء املراقبون ي ف ( 1)
 

 أن يف واحلة  اجلمعيةة، يف احلة  يف التصةوي  تعلية  أكثةر يةتم أو سةنوات ثالذ تأخر ع  دف  ال اكاته مل ة إذا ،( 5)
 وتوافةةة  عليةةةه ذلةةة ، خةةةال  التنفي يةةةة اللجنةةةة تقةةة   مل مةةةا .لالنتخابةةةات وال لةةة  التنفي يةةةة، اللجنةةةة يف عضةةةوا   يكةةةون
 .اجلمعية

 
 الجمعية عل  قواعد التعديالت
 10 القاعدة

 مق حةةةات يف تنظةةةر أن التنفي يةةةة، ويتعةةةني  علةةة  اللجنةةةة. اجلمعيةةةة قواعةةة  علةةة  تعةةة يال   يقةةة   أن عضةةةو أل  جيةةةو ( 0)
 .تق ميها للتصوي  عليها م  قبل اجلمعية اجلمعية، قبل قواع  تع يل

 

 اللجنةةةةة إىل إرسةةةةاهلا يةةةةتم الةةةةي القواعةةةة  لتعةةةة يل مق حةةةةات بةةةةأ  اجلمعيةةةةة، أعضةةةةاء إخطةةةةار اجلمعيةةةةة لةةةةرئي  جيةةةةو ( 7 )
 .املق حات ه ه التنفي ية اللجنة تناقش أن قبل التنفي ية،

 
 الفخرية العضوية
 املبةةاد  علةة  ،7111 عةةام يف املكسةةي  يف دورهتةةا الةةي انعقةة ت مجعيةةة األمنةةاء العةةامني للربملانةةات الوطنيةةة، يف وافقةة 

 :اجلمعية يف فخرية عضوية ملن ( 7101 عام يف بانكوك يف املع لة) التالية التوجيهية
 مسةاع  أمةني أو اجلمعيةة، يف سةاب  لعضةو إال اجلمعيةة يف الفخريةة العضةوية متةن  لة  ،8 القاع ة يف مبني هو كما . 0

 .اجلمعية يف ساب 
 :يلي ما اجلمعية، يف ساب  لعضو الفخرية العضوية من  اق ا  عن  التنفي ية، اللجنة س ُ اعي ،8 للقاع ة ووفقا   . 7
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 املناقشةةات علةة  اإللةةرا  أو والتقةةارير، االسةةتبيانات إعةة اد ذلةة  يف مبةةا اجلمعيةةة، أنشةةطة يف الفعالةةة املشةةاركة 
 األخرى  العروض أو االتصاالت تق ك أو العامة،

 املناقشةةةةات التقةةةةارير، االسةةةةتبيانات، مشةةةةاري  مناقشةةةةة يف واملشةةةةاركة اجلمعيةةةةات، الجتماعةةةةات املنةةةةتظم احلضةةةةور 
 األخرى  العروض أو االتصاالت حول املواضي  املطروحة أو واملناقشات العامة،

 أو اللجنة  أو يف م اوالت املكت  مساع ، أمني أو التنفي ية، اللجنة يف منتخ  كعضو الفعالة، املشاركة 
 ملةن  اجلمعيةة، قبةل مة  فيهةا  احلا ، م  أجةل النظةر أساسا   تشكل أهنا التنفي ية اللجنة ق تعت أخرى اعتبارات 

 .للجمعية الفخرية العضوية
 

 تةةاريخ وخيتصةةر املسةةاع ي ، األمنةةاء أحةة  إىل السةةابقني، لألعضةةاء الفخريةةة للعضةةوية الرمسيةةة املق حةةات إحالةةة ينبغةةي . 3
مبوافقتهةا علة  قبةول العضةوية الفخريةة هلة ا  بيانةا   ويتضةم  ،7 الفقةرة يف املبينةة املسةائل جبمية  يتعلة  فيمةا الساب  العضو

 .العضو الساب 
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RULES AND WORKING METHODS OF THE ASSOCIATION 

 

SUMMARY OF THE WORKING METHODS OF THE ASSOCIATION 

April 2010 

 

Note: It was agreed at the Copenhagen session (October 1994) that a summary of the working 

methods of the Association should be sent to all at each session. This summary reflects the 

changes to the Rules of the Association agreed at Bangkok in April 2010. 

 

TYPES OF BUSINESS 

1. Under Rule 21 of the Association, the Agenda setting out the business of the Association 

for a session or meeting is proposed by the Executive Committee. It is provisionally agreed by 

the plenary at the conclusion of the preceding session or meeting and is confirmed at the 

beginning of the session.  

 

2. The Association’s business is of five types: 

 

(a) General debates on subjects 

(b) Communications by Members 

(c) Other presentations 

(d) Questionnaires  

(e) Reports based on analysis of the responses to a Questionnaire 

 

GENERAL DEBATES ON SUBJECTS 

3. At the end of each session or meeting, the Executive Committee will normally propose the 

inclusion in the orders of the day for the next session or meeting a debate on a particular 

subject. That subject will relate to the law or practice of parliament, the working practices of 

parliamentary structures, institutions and administrations, or any other subject of common 

interest. The aim of the debate is to allow exchange of experience between members. 

 

4. Each debate is introduced by a principal speaker who also acts as a moderator of the 

discussion. The principal speaker’s presentation is followed by a general debate, in the course 

of which any member or substitute (under Rule 6) is invited to make a contribution. Such 

contributions are preferably submitted in writing in advance; in which case it may be sent 

before the opening of the session or meeting in the official languages of the Association, to 

one or other of the Joint Secretaries.  

 

5. At the end of the various interventions which must be short, a general discussion may be 

started. That is ended by the final response of the main speaker for that debate.  

 

6. The minutes of these general debates are published in the Review of the Association, 

“Constitutional and Parliamentary Information”. 

 

COMMUNICATIONS 

7. The draft Agenda for each session makes provision for one or more Communications from 

members. These are short presentations by members on issues of interest to them, particularly 

presentations on recent developments in their own Parliament. They may be followed by 

question and answer sessions. The Communications to be presented are agreed by the 

Association, on proposal from the Executive Committee following suggestions from 
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members. A summary of the presentation is prepared for inclusion in the minutes of the 

session and publication in “Constitutional and Parliamentary Information”. 

 

OTHER PRESENTATIONS 

8. Longer presentations may also take place in other circumstances.  Two common occasions 

are: 

 

(a) the presentation by the host Secretaries General, at the beginning of each session for 

which there is a host, on the parliamentary system of the host country, and 

 

(b) presentations by officers of the Inter-Parliamentary Union under Rule 13 of the 

Association. 

 

 

QUESTIONNAIRES AND REPORTS 
9. The Association gathers and analyses information from its members on topics of general 

interest through Questionnaires. 

 

10. A member wishing to invite responses to a Questionnaire first needs the agreement of the 

Executive Committee and the Association that the topic in question is suitable for a 

Questionnaire. 

 

11. When a subject has been agreed, the member responsible produces a draft Questionnaire, 

which is also subject to the amendment and agreement of the Executive Committee and the 

Association. 

 

12. Soon after it has been agreed, the Questionnaire is sent by the Joint Secretaries to every 

member Chamber. Each Secretary General sends a reply to the member responsible, who 

analyses the returns and presents their findings to the Association by way of a 

Communication. This is printed in “Constitutional and Parliamentary Information”. The 

Executive Committee may also propose: 

 

(a) a general debate on the results of a Questionnaire. 

 

(b) the adoption by the Association of a Report based on analysis of the responses to 

the Questionnaire. Such a Report is prepared in draft by the member responsible for 

the Questionnaire, is circulated to all members, and is debated and amended at the next 

session. The Report as amended is then finally agreed by the Association. 

 

 

TABLING OF SUBJECTS 

13. Any member may propose subjects for the Association’s Agenda.  The proposal may be 

tabled by being given to the President of the Association or to one of the two Joint 

Secretaries.  The member should indicate whether it is proposed for consideration as a subject 

for a Questionnaire, for general debate, as a Communication or as another presentation.  

 

14. If it is for a Questionnaire, the proposal should be tabled before the last day of a session. It 

will then be considered by the Executive Committee. If it is approved by the Committee, 

consideration of a draft Questionnaire on the subject will then be included in the draft Agenda 

for the next session, which is provisionally agreed by the plenary at the end of the sitting on 
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the last day of the session. If it is for general debate, the proposal should normally be tabled 

before the last day of the previous session, as for a Questionnaire. In exceptional 

circumstances, however, a proposal for a general debate may be tabled later than this, but 

before the first meeting of the Executive Committee at the session in question. 

 

15. If it is for discussion as a Communication or as another presentation, it should be tabled 

before the beginning of the session (by fax or e-mail to one of the two Joint Secretaries) or, in 

exceptional circumstances, on the first day of the session.  Those proposals received before 

the first meeting of the Executive Committee will be considered at that meeting and, if 

approved, submitted to the plenary with the Agenda for the session.  Any proposals received 

later than this will be considered by the Executive Committee if there is an opportunity to do 

so, and, if approved, submitted to the plenary for inclusion in the Agenda for one of the later 

days of the session. 
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RULES OF THE ASSOCIATION 

April 2010 

 

Based on the Rules of September 1971 (as amended October 1973, April 1974, 

September 1977, September 1984, October 1999, October 2000, April 2001, April 2003, 

October 2003, April 2004, May 2007 and April 2010) 

 

Aims 

Rule 1  

The Association of Secretaries General of Parliaments, is a consultative organism of the Inter-

Parliamentary Union in accordance with Section VIII, Article 27 of the Statutes of the Union. 

It aims: 

 

 to facilitate personal contacts between its members; 

 in conjunction with the Inter-Parliamentary Union, to co-operate with those 

Parliaments which request legal and technical assistance and support; 

 to study the law, practice and procedure of Parliament; 

 to propose measures for improving the working methods of different Parliaments; 

 to secure co-operation between the services of different Parliaments. 

 

Rule 2  

Each member of the Association shall furnish information about the law, practice, procedure, 

working methods and organisation of his own Parliament and the administration of the  

parliamentary services, for any inquiry by the Association or at the request of any other 

member. 

 

Composition 

Rule 3  

(1) The Association shall consist of Secretaries General and Deputy Secretaries General of 

national Parliaments, whether or not such Parliaments are affiliated to the Inter-Parliamentary 

Union, and of any other Parliaments or Assemblies that are affiliated to the Inter-

Parliamentary Union as full members. 

(2) Secretaries General and Deputy Secretaries General of international parliamentary 

assemblies may be admitted as associate members.  

(3) Where a Secretary General or Deputy Secretary General is unable to take part directly and 

personally in the work of the Association, the Association may admit as a member a high 

officer of that Assembly who will act under the authority of the Secretary General. 

 

Rule 4  

By a Secretary General of a parliamentary assembly is meant a person who is in charge of the 

parliamentary services. 

 

Rule 5  

(1) The Association shall decide upon applications for membership on a report from the 

Executive Committee. 

(2) The procedure set out in sub-paragraph (1) will apply to suspension of members. 
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Rule 6 

(1) If a member is unable to attend a session, meeting or sitting of the Association, he/she may 

nominate as a substitute another member of his/her parliamentary staff. 

(2) Any such nomination shall be communicated to the President of the Association in writing 

not later than the opening of a sitting to which it applies. It shall remain valid for that session 

or meeting only. 

 

Rule 7  

No Assembly may be represented by more than two members at any one time. 

 

Rule 8  

The Association may confer honorary membership upon a former member of the Association 

who has rendered it important services at the proposal of the Executive Committee, either of 

its own motion or at the request of any member. 

 

Rule 9  

The Association may, taking into account the principles and conditions set out in the Statute 

of the IPU, at the proposal of the Executive Committee admit observers by reason of their 

particular status or technical expertise. 

 

Rule 10  

(1) When the affiliation of a Parliament to the Inter-Parliamentary Union has been suspended 

because it is in arrears in the payment of its contribution to the Union, a member from that 

Parliament may continue to be a member of the Association. 

(2) When the affiliation of a Parliament to the Inter-Parliamentary Union has been suspended 

because the Parliament has ceased to function, the Executive Committee shall report to the 

Association at the earliest opportunity on the eligibility of any member from that Parliament 

to remain a member of the Association. 

 

Sessions 

Rule 11  
(1) In every year the Association shall meet in session concurrently with the Assemblies of 

the Inter-Parliamentary Union and at the same place. 

(2) It may also meet otherwise, concurrently with meetings of the Inter-Parliamentary Council 

of the IPU, and at the same place. 

(3) The Association may also hold exceptional meetings in co-operation with the IPU. 

 

Rule 12  

The President shall convene each session or meeting of the Association in a circular which 

shall set out the draft Agenda for the session or meeting. The draft Agenda shall set out the 

proposed order and timing of contributions and other matters. 

 

Rule 13  
A representative of the Union shall be heard if he/she so wishes at full sessions and other 

meetings of the Association. 
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Executive Committee and Bureau 

Rule 14  
The Executive Committee shall consist of  

 

 eleven elected members: the President of the Association, the two Vice-Presidents, 

and eight other members who shall be elected by the Association; and 

 former Presidents who are members or honorary members of the Association. 

 

All the elected members of the Executive Committee must belong to different Parliaments. 

 

Rule 15  

The Bureau shall consist of the President, of the Vice-Presidents, and two joint secretaries 

who shall be appointed by the President. 

 

Rule 16  

When Rule 10(2) applies, a member from that Parliament cannot be a candidate for election to 

any post on the Executive Committee. If at the time of the suspension a member from that 

Parliament is a member of the Executive Committee, his membership of the Executive 

Committee shall cease forthwith and the post become vacant. 

 

Rule 17 

(1) Any elected member of the Executive Committee who is not present at any meetings of 

the Executive Committee during two successive sessions of the Association under Rule 11 (1) 

will be considered to have vacated his/her seat from the start of the next session or meeting 

unless the Executive Committee decides otherwise. A list of those attending shall be prepared 

at each sitting of the Executive Committee. 

(2) The President shall remind in writing any elected member of the Executive Committee 

who is not present at any meetings of the Executive Committee during a session of the 

Association under Rule 11 (1) of the provisions of paragraph (1) of this Rule, unless the 

President has received apologies from the elected member and these apologies have been 

accepted by the Executive Committee. Where apologies have been received and accepted, the 

relevant session of the Association shall not be counted for the purposes of paragraph 1 of this 

Rule. 

 

Rule 18  
(1) Candidates for election to the Executive Committee must be nominated in writing in a set 

form by a time to be laid down by the Executive Committee.  Such nominations must be 

accompanied by a formal acceptance by the candidate.  

(2) Members under the provisions of rule 3(3), associate members and observers shall not 

stand for election. 

(3) No member shall be a candidate for election to an office which they have occupied at any 

time during the preceding two years, or for election as President if they have ever previously 

served as President. 

(4) No member shall be a candidate for election as President if another member from the same 

nation has served as President at any time during the preceding five years. 

(5) No member shall be a candidate for election as Vice-President if another member from the 

same nation has served as President or Vice-President at any time during the preceding two 

years. 
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(6) No member shall be a candidate for election as ordinary member if other members from 

the same nation have served as elected members of any category for six or more of the 

preceding eight years. 

(7) The members of the Executive Committee shall be elected for a period of three years. 

(8) Elections will take place at the sessions held under Rule 11(1). 

(9) At the opening of a session, the Association shall decide on a report from the Executive 

Committee upon the number and timing of elections to be held at that session, including any 

consequential elections that may be anticipated. Elections may stand postponed to a future 

session. 

(10) No more than two members of the bureau shall be elected at a single session. 

(11) Terms of office shall take effect from the day after the close of the session at which 

elections take place and shall terminate at the close of the session at which new elections take 

place. 

 

Rule 19  
(1) If a vacancy occurs during the term of office of a member of the Executive Committee, an 

election to fill the vacancy for a new full term of office shall be held. 

(2) If the President is absent or a vacancy occurs in the office of President, the duties of 

President shall be carried out temporarily by the earlier elected Vice-President. Otherwise, the 

duties will be carried out by one of the other members of the Executive Committee, chosen on 

the same basis. In case of equality of seniority of election, the oldest member will take 

precedence. 

 

Rule 20  
Each elected member of the Executive Committee shall have a vote.  If the votes are equal, 

the President shall have a second, casting vote. 

 

Rule 21  
The Executive Committee shall: 

(a) initiate subjects of study, consider proposals for Questionnaires and draft 

Questionnaires and appoint Rapporteurs; 

(b) decide about specific topics to be presented and discussed in the course of the 

forthcoming sessions or meetings; 

(c) propose the agenda for sessions or other meetings of the Association; 

(d) take any necessary steps to ensure the execution of the Association’s decisions; 

(e) approve the draft annual budget for the forthcoming year, and present it to the 

Association for its endorsement; and take note of the audited accounts for the previous 

year; 

(f) decide the place and date of exceptional meetings referred to in Rule 11(3); 

(g) consider and submit to the Association proposals to amend the Rules of the 

Association;  

(h) propose arrangements for the holding of elections in accordance with Rule 18; and 

(i) report on issues relating to membership of the Association in accordance with 

Rules 5, 8 and 10. 

 

Rule 22  
(1) The Executive Committee shall meet on being convened by the President. The Committee 

shall meet at least twice at the time of each session or meeting of the Association. 

(2) The Secretary General of the Inter-Parliamentary Union or his representative may be heard 

at meetings of the Executive Committee at his request. 
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(3) The Executive Committee may also make decisions by way of meetings held using 

electronic means of Communication. 

 

Decisions and methods of voting of the Association 

Rule 23  
Only decisions taken at a session or other meeting of the Association shall bind the 

Association. Apart from in exceptional circumstances the Association shall not adopt a Report 

and authorise its publication until after it has been considered at at least one session. 

 

Rule 24 
(1) Observers and Associate Members shall not take part in votes or in elections. 

(2) Observers may speak only with the permission of the President. 

 

Rule 25 
The majority required to adopt any proposal submitted to the Association shall be a majority 

of votes cast. 

 

Rule 26  
The President shall have a vote but no casting vote. If the votes are equal, the proposal shall 

not be carried. 

 

Minutes and publications 

Rule 27  

The minutes of sessions of the Association shall be kept in the official languages of the Inter-

Parliamentary Union and made available to members of the Association by the Joint 

Secretaries. 

 

Rule 28  
(1) The Association shall be responsible for the publication and distribution of the Review 

"Constitutional and Parliamentary Information" in the official languages of the IPU. 

 

(2) The following shall be published in “Constitutional and Parliamentary Information”: 

 

 the consolidated text of the Rules of the Association when amendments to the Rules of 

the Association have been adopted by the Association; 

 the consolidated text of the Working Methods when changes to the Working Methods 

have been adopted by the Association;  

 Reports adopted by the Association; 

 the minutes of meetings of the Association; 

 Communications and contributions presented at meetings, where these have been 

provided in the two official languages of the IPU; 

 

as well as, on the decision of the President, whether or not following a proposal from a 

member: 

 

 new or revised Constitutions; 

 other constitutional or parliamentary information of interest to members of the 

Association. 
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(3) The Association shall also ensure the distribution and publication of information on its 

Internet site. 

 

Languages 

Rule 29  

(1) The languages used at meetings of the Association or the Executive Committee shall be 

the official languages of the Inter-Parliamentary Union. 

(2) All Questionnaires, Reports and other documents of the Association shall be drawn up in 

the official languages of the Inter-Parliamentary Union. 

(3) If a member cannot use one of these languages, he/she may use an interpreter at his/her 

own cost who shall interpret into one of the official languages. 

 

Budget 

Rule 30  
(1) The President shall submit to the Executive Committee of the Association the draft budget 

for the forthcoming year which he/she has prepared in consultation with the Secretary General 

of the Inter-Parliamentary Union, and after having been heard by the Executive Committee of 

the Union if the budget estimates of the Association do not correspond to those proposed by 

the Secretary General of the Union. 

(2) The budget shall be submitted for ratification at the earliest opportunity. 

(3) Each Chamber represented in the Association shall contribute annually to the budget of 

the Association a sum to be fixed by the Association. 

(4) Observers and Associate members shall pay a contribution equal to half of the least 

expensive category of subscription of members. 

(5) Unless the Executive Committee proposes otherwise and the Association agrees, the right 

to vote in the Association and the rights to be a member of and to stand for election to the 

Executive Committee will be suspended if there is a delay of three years or more in the 

payment of subscriptions. 

 

Amendments of the Rules of the Association 

Rule 31  

(1) Any member may propose an amendment to the Rules of the Association. A proposal to 

amend the Rules of the Association shall be considered by the Executive Committee before 

being submitted to a vote by the Association. 

(2) The members of the Association may be informed by the President of any proposals to 

amend the rules which are sent to the Executive Committee before such proposals are 

discussed by the Executive Committee. 
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HONORARY MEMBERSHIP 

At its session in Mexico in 2004 the ASGP agreed the following guidelines (amended in 

Bangkok in 2010) for conferring honorary membership of the Association: 

 

1. As indicated by rule 8, honorary membership of the Association will only be conferred on a 

former member of the Association, or a former joint secretary of the Association. 

 

2. In accordance with rule 8, the Executive Committee, in proposing the conferral of honorary 

membership on a former member of the Association, will have regard to: 

 

 Active participation in the activities of the Association, including the preparation of 

Questionnaires and Reports, moderating general debates, or presenting 

Communications or other presentations; 

 Regular attendance at Association meetings and participation in discussion of draft 

Questionnaires and Reports, general debates, topical discussions or Communications 

or other presentations; 

 Active participation, as an elected Member of the Executive Committee or a joint 

secretary, in the deliberations of the Bureau or the Committee; or 

 Other considerations that the Executive Committee believes form a valid basis for 

consideration by the Association for the conferral of honorary membership of the 

Association. 

 

3. Formal proposals for honorary membership for former members should be forwarded to 

one of the joint secretaries, outlining the former member’s history in relation to all of the 

matters outlined in paragraph 2, and including a statement confirming that the former member 

is content to be accepted as an honorary member. 


