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 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
       

 
 

 لالتحاد البرلماني الدولي 831الجمعية العامة الـــ 
 واالجتماعات ذات الصلة

 جنيف، سويسرا       
 4181مارس / آذار  42-41          

 

 

 وقواعدهالتحاد البرلماني الدولي النظام األساسي لعلى تعديالت 

 مقّدم من ،وقواعده الدولي البرلماني لالتحاد األساسي النظام علىمشروع تعديالت 
 ، رئيس االتحاد البرلماني الدولي(المكسيك)بارون ويفاس غابرييال كالسيدة  

 4182ديسمبر  /كانون األول  44في  

 1املادة 

 .ذات السيادةربملانات الدول ل االحتاد الربملاين الدويل هو املنظمة الدوليةإن  – 1

منذ عام على الصعيد العاملي ركز التنسيق للحوار الربملاين ه مصفو ب الدويلإن االحتاد الربملاين  – 2
ومن أجل . قويةوإنشاء مؤسسات متثيلية الشعوب   فيما بنيأجل السالم والتعاون يعمل من س، 1881

 :قوم مبا يليي، حتقيق ذلك

   ي مجي  البلدان نيالربملانات والربملاني تعزيز االتصاالت والتنسيق وتبادل اخلربات فيما بني( أ)

مبثل هذه القضايا هبدف اختاذ  هتمام الدويل واعإعراب عن ررائهالنظر  ي املسائل ذات اال( ب)
 أعضائها و  إجراءات من جانب الربملانات

CL/202/14-P.2 
A/138/8-P.2 

  2118يناير / كانون الثاين  1
 
 

 

 اجمللس احلاكم 
11البند رقم   

 اجلمعية العامة 
8البند رقم   
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األمر  ،واحرتامها وتعزيزها ،عاملي تتسم بنطاقاليت  ،املسامهة  ي الدفاع عن حقوق اعإنسان (ج)
 لدميقراطية الربملانية والتنمية ل اا أساسي عامالا عّد الذي ي  

 .هاعمل وسائل تنميةوتعزيز و  التمثيلية املسامهة  ي معرفة أفضل بعمل املؤسسات( د)

اجلهود والعمل  ي تعاون وثيق ، الدويل، الذي يتقاسم أهداف األمم املتحدةيدعم االحتاد الربملاين  - 3
الدولية احلكومية املنظمات  باعإضافة إىل، اعإقليمية نظمات الربملانية الدوليةاملم   وهي تتعاون أيضاا . معها

 .ل نفسهاث  فزها املوغري احلكومية اليت حت

في االتفاقات  الدخولب ويصرح لهشخصية قانونية دولية بالتحاد البرلماني الدولي ايتمتع  – 1
 ،والمنظمات البرلمانية اإلقليمية البرلمانات الوطنية الدولية، بما في ذلك اتفاقات التعاون مع

 .الحكومية الدولية وغير الحكوميةمع المنظمات  وكذلك
 

  11املادة 
من  8و 7، 6القواعد )ينتخب اجمللس احلاكم رئيس االحتاد الربملاين الدويل ملدة ثالث سنوات .    1

، إن رئيس االحتاد الربملاين الدويل هو القيادة السياسية للمنظمة، ويرأس اجمللس احلاكم (اجمللس احلاكم
 .حبكم منصبه

ه قبل ثالث سنوات أخرى، ويتعني أن حيل الجيوز إعادة انتخاب الرئيس الذي انتهت مدة رئاست.     2
 .حمله شخص ينتمي إىل برملان رخر، ويراعى ضمان تناوب منتظم بني خمتلف اجملموعات اجليوسياسية

إذا تعذر انعقاد اجلمعية العامة  .الثانية من السنة العامة جلمعيةا جيري االنتخاب خالل انعقاد . 3
يُنتخب الرئيس باألغلبية المطلقة . رغم ذلك جراء االنتخاباتألسباب استثنائية، حيق للمجلس احلاكم إ

 .منصبه في اليوم التالي من انتخابهتولى وي
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ب رئيس  ي حالة استقالة الرئيس أو زوال العضوية الربملانية عنه أو وفاته، ميارس صالحياته نائ.      1
وتطبق األحكام . نه اللجنة التنفيذية حىت ينتخب اجمللس احلاكم رئيساا جديداا يّ اللجنة التنفيذية الذي تع

 .الحتاد الربملاين الدويل ي حال تعليق عضوية الربملان العضو  ي االحتاد الذي ينتمي إليه رئيس ا نفسها

اب يساعد الرئيس  ي أداء مهامه، فيما بني الدورات النظامية، جمموعة تتكون من ستة نو .      5
من بني أعضاء اللجنة  تم تعيينهمللرئيس، ميثل كل واحد منهم إحدى اجملموعات اجليوسياسية، وي

 .التنفيذية ملدة عام واحد قابل للتجديد
 

 مكررا   81 المادة

 :يلي يقوم الرئيس بما الدولي، البرلماني لالتحاد السياسي الرئيس بصفته .  8

 السياسية؛ راءهاعن آ التعبير بسلطة مع التمتع المنظمة باسم يمسالر  الناطق يكون( أ)

واإلقليمية  الوطنية البرلماناتمع  عالقته لتطوير الدولي البرلماني االتحاد جهوديقود ( ب)
 الحكومية؛ الدولية وغير الحكومية المنظمات مع وكذلك الدولية، البرلمانية والمنظمات

 االجتماعات وفي الرئيسية السياسية األحداث في للمنظمة يمسالر  الممثل يكون(  ج)
 و ؛العامة والجمعيات والبرلمانية الحكومية الدولية للمنظمات األخرى

 المتحدة لألمم العامة للجمعية الرئيسية المناقشات في الدولي البرلماني االتحاد ليمث( د)

 .الرئيسية الدولية األهمية ذات واالجتماعات المتحدة لألمم االستثنائية القمة ومؤتمرات

 الستة الرئيس نواب بين مهامال لمن ُتمنح هذه التنفيذية اللجنة تقرر الرئيس، غياب حال في .4
 .الجيوسياسيةمن المجموعات  كل يمثلون الذين
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 (اللجنة التنفيذية) 26املادة 

 .هي اجلهاز اعإداري لالحتاد الربملاين الدويل ،اللجنة التنفيذية. 1

 :التنفيذية باملهام التاليةتضطل  اللجنة . 2

ما إذا  ، تنظر اللجنة فيإىل االحتاد أو عإعادة االنضمام ،م برملان بطلب لالنضمامإذا تقد   (أ
من النظام األساسي مستوفاة، وتبّلغ اجمللس احلاكم بالنتائج  3الشروط الواردة  ي املادة  كانت

  (1املادة انظر )اليت توصلت إليها 
 
 ؛(2.17املادة  انظر) ،الطارئة احلاالتاجمللس احلاكم لالنعقاد  ي  تدعو (ب
 
  األويل عمالاألوتض  جدول  ،حتدد تاريخ ومكان انعقاد دورات اجمللس احلاكم (ج
 
 تبدي رأيها بشأن إدراج بنود إضافية  ي جدول أعمال اجمللس احلاكم  (د
 
قترح على المجلس الحاكم تاب الرئيس، ل الجمعية العامة التي تلي انتخخال( هـ

   لثالث سنواتاالتحاد البرلماني الدولي  استراتيجية
 
 منوخالل الجمعية العامة الثانية السنوي  العمل برنامج في رزم التقدم المحتقي (و )(ه)

برنامج العمل السنوي وميزانية  ،موافقته التماس أجل من ،تقرتح على اجمللس احلاكم ،السنة
استراتيجية مع األهداف المقررة في  بما يتماشى ةللسنة التاليملاين الدويل رب ال االحتاد

  (3.4، القاعدة األنظمة املاليةنظر ا ) السنوات الثالث
 
وتقديمها  الدولي البرلماني االتحاد عليها يوقع التي االتفاقات جميع دراسة( ز)

 إلى تقديمها قبل ،التنفيذية اللجنة على ويتعين. عليها للموافقة للمجلس الحاكم
 التوقيعبالمخول  شاغل المنصب االتفاقات، لطبيعة تبعا   أن تحدد، الحاكم، المجلس

   المنظمة عن نيابة عليها
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وذلك من خالل  ،بأنشطة اللجنة التنفيذية ،خالل دوراته ،علماا احلاكم حتيط اجمللس  (ح()و)

  هاتقرير يقدمه رئيس
 
بما  الشفافية والمساءلة بشأن المنظمة سياسات على سنوات ثالث كل توافق ( ط

 اللجنة التنفيذية تقدم. الدولي البرلماني لالتحاد استراتيجية السنوات الثالثيتماشى مع 
 للعمل؛ محددة توصيات الموضوع مع هذا بشأن الحاكم مجلسال إلى سنويا   تقريرا  

 
الدولي وتقديمها  البرلماني لالتحاد لالتصاالت استراتيجية السنوات الثالث دراسة( ي)
 على تؤكد أن يجب التيو  سنوات، ثالث كل مرة اعليه للموافقة لمجلس الحاكمل

 ؛والبرلمانيين األعضاء البرلمانات جميع وتضمن شمول منظمةلل الطبيعة البرلمانية
 
 اليت القرارات تنفيذ  ي أنشطتها وكذلك الدويل الربملاين االحتاد أمانة إدارة على تشرف (ك)(ز(

  الالزمة التقارير واملعلومات ،هلذا الغرض ،، وتتلقىاحلاكم لساجمل أو العامة اجلمعية تتخذها
  كافة

 
، كما احلاكم اجمللسإىل  غية تقدمي اقرتاحهاب   ،تدرس الرتشيحات ملنصب األمني العام (ل)(ح)

  احلاكم نه اجمللسحتدد شروط تكليف األمني العام الذي يعيّ 
 
اعتمادات امليزانية اليت   أنّ إذا تبني   تكميليةتطلب من اجمللس احلاكم منح اعتمادات  (م()ط)

وتنفيذ الربملاين الدويل،  االحتادعإدارة  الالزمةت عليها اجمللس غري كافية لتغطية النفقات صوّ 
شريطة إبالغ اجمللس  ،جنة ــ  ي األحوال العاجلة ــ أن متنح هذه االعتماداتوجيوز للّ   براجمه

  ته املقبلةهبذا اعإجراء  ي دور احلاكم 
 
 ،الربملاين الدويل االحتادتعهد إليه تدقيق حسابات  ،حسابات خارجي دققتعنين م (ن)(ي)
  (1.13املالية، القاعدة  مةنظاألانظر )
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 وبدالهتم ،لالحتاد الربملاين الدويل رواتب موظفي األمانة العامةسلسة حتدد  (س)(ك)
  (القسم الراب النظام األساسي للعاملني،  انظر) ،املستحقة

 
  أنظمتها اخلاصةتض   (ع)(ط)
 
 .لألنظمة والقواننيطبقاا  ،يكلفها هبا اجمللس احلاكم ،مهام أخرى تتوىل أيّ  (ف)(م)
 

 (األمانة العامة) 28املادة 

 لربملاينحتت إشراف األمني العام لالحتاد ا ،تتكون األمانة العامة من جمموع العاملني باملنظمة. 1

 .((ل) 21ملادة انظر ا) الذي يعينه اجمللس احلاكم( 2األمانة العامة، القاعدة  انظر) الدويل

 :تضطل  األمانة العامة باملهام التالية .2

   لالحتاد الربملاين الدويل الدائم تكون املقر  .أ 
تشجي  التقدم بطلبات إىل  وتسعىالربملاين الدويل،  االحتادحتفظ السجالت اخلاصة بأعضاء   .ب 

   انضمام جديدة
 ي حتقيق تقين وتشجعها، وتساهم على املستوى ال الربملاين الدويل االحتادأنشطة أعضاء  دعمت .ج 

   التوافق بني هذه األنشطة
وتوزع الوثائق الالزمة  ي   ي االجتماعات الربملانية الدولية، النظر فيهاتعد املسائل اليت يتعني  .د 

  الوقت املناسب
  العامة تعمل على تنفيذ قرارات اجمللس احلاكم واجلمعية .ه 
 من فيها للنظر وامليزانية السنوي العمل وبرنامج ،استراتيجية السنوات الثالث مشاريع إعداد .و 
  (7.3و 3.3و 2.3املالية، القواعد األنظمة  انظر) التنفيذية اللجنة قبل
 فيه، ليتم للنظر التنفيذية اللجنة إلى مهوتقد ،والمساءلة الشفافية عن السنوي التقرير تعد .ز 

 ؛المجلس الحاكم إقراره من قبل
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 ، ليتمافيه للنظر التنفيذية اللجنة إلى امهوتقد تصاالتلال استراتيجية السنوات الثالث تعد .ح 
 ؛المجلس الحاكم من قبل اإقراره

 بما يتماشى مع ،التصاالتوا والمساءلة الشفافية بشأن المنظمة سياساتل مقترحات تعد .ط 
 التنفيذية؛ اللجنةمن قبل عليها  للموافقة ،الدولي البرلماني لالتحاد استراتيجية السنوات الثالث

  تمثيليةاملؤسسات ال وأداء هيكلجتم  وتنشر معلومات عن  .(ي)(ز)

 الربملاين الدويل بني االحتاد العالقات احلفاظ على ،الرئيس إشراف تحت ،تتابع(. ك()ح)
   عامشكل ب  ي املؤمترات الدوليةا متثيلهو  ،ىواملنظمات الدولية األخر 

 .فظ أرشيف االحتاد الربملاين الدويلحت (.ل)(ط)
 

 (اجمللس احلاكم) 21املادة 
 :يضطل  اجمللس احلاكم باملهام التالية على وجه اخلصوص

، كما يقرر تعليق لالحتاد الربملاين الدويل الربملانات األعضاءيقرر انضمام أو إعادة انضمام  .أ 
  النظام األساسيعضويتها طبقاا للمادة الرابعة من 

   (2.1 القاعدة ،العامة واجلمعية 2.1 املادة انظر) العامة يقرر مكان وتاريخ انعقاد اجلمعية .ب 

  العامة يقرتح رئيس اجلمعية .ج 

 خمصصةجلان  تكوينيقرر تنظيم االحتاد لكافة االجتماعات الربملانية األخرى، مبا  ي ذلك  .د 
  ويبدي رأيه  ي نتائجها ،لدراسة مشاكل معينة وحيدد كيفية عملها

  (1.13انظر املادة )العامة  حيدد عدد وجمال اختصاص اللجان الدائمة للجمعية .ه 

غرا ي اجلسياسي، يو اجل م  ضمان التوازنعمل وجمموعات  خمصصة أو خاصةيشكل جلاناا  .و 
  اجلنسني  ي تكوينهاتوازن بني عدد الو  (قليميوشبه اعإ قليمياعإ)
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 يقرركما  ،حقوقهم ومسؤولياهتمالربملاين الدويل و  حيدد فئات املراقبني  ي اجتماعات االحتاد .ز 
الربملاين الدويل على   ي اجتماعات االحتاد املراقب مبركزاألخرى اليت تتمت   واهليئاتاملنظمات الدولية 

 القاعدة الدائمة، اللجان  1 القاعدة ،احلاكم لساجمل  2 القاعدة ،العامة اجلمعية انظر)منتظم حنو 
عمال أدراسة بند معني مدرج  ي جدول   ي اعإسهام إىل األحيان بعض  يراقبني امل كما يدعو( 1.3

  العامة اجلمعية

لالتحاد البرلماني الدولي خالل الجمعية العامة التي  استراتيجية السنوات الثالثيعتمد    .ح 
  تلي انتخاب الرئيس

انظر ) وحيدد جدول املسامهات وموازنة االحتاد الربملاين الدويليقر سنوياا برنامج عمل   .ط(ح)
  (2.5و 1.3األنظمة املالية، القواعد 

 4.42المادة  انظر) البرلماني الدولي االتحاد سيوقعهاالتي وافق على كل االتفاقات ي   .ي
  (من األنظمة( ج)

احلسابات اللذين  مدققيعلى اقرتاح  بناءا  ،يوافق سنوياا على حسابات السنة املالية السابقة .ك(ط)
  3.13القاعدة  األنظمة املالية،  11القاعدة  ،اجمللس احلاكم انظر ) يعينهما من بني أعضائه

   (12القاعدة  ،العامةاألمانة 

 لالتصاالت المقدمة من قبل اللجنة التنفيذية استراتيجية السنوات الثالثعلى يوافق   .ل
 ؛ ((ي) 4.42المادة  انظر)

انظر )اللجنة التنفيذية  على التقرير السنوي عن الشفافية والمساءلة المقدم من قبل يوافق.  م
 تنفيذ التوصيات الواردة فيه؛باألمين العام  ويكلف(( ط) 4.42المادة 

  ( 1.7املالية، القاعدة األنظمة انظر ) يأذن بقبول اهلبات والوصايا  .ن(ي)
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يعني و (31و 38و  37انظر اجمللس احلاكم، القواعد )  ينتخب أعضاء اللجنة التنفيذية. س(ك)
  (1.3القاعدة  مانة العامة،، األ1.28انظر املادة )الربملاين الدويل  األمني العام لالحتاد

 النظام األساسيويعرب عن رأيه بشأن االقرتاحات املقدمة لتعديل  ،أنظمته اخلاصة عتمدي  .ع(م)

 (.1.15انظر اجمللس احلاكم، القاعدة )

 
  2املادة 

 .الحتاد الربملاين الدويل  ي جنيفاملقر الرئيسي ل يق . 1

 .والفرنسية والعربية واإلسبانية والبرتغالية منظمة هي اإلنجليزيةلمعتمدة في الاللغات الرسمية ا. 2

 حكم انتقالي

 اإلسبانيةو  العربيةو  اإلنجليزية والفرنسية باللغة للمناقشات الفورية الترجمة ضمان ألغراض. 3
 الجمعية العامة الـ انعقاد خالل العامة الجمعية قواعد من 8.32 المادة تعديل نفاذ يبدأ ،والبرتغالية

 ومشاريع والتقارير الوثائق جميع وتوزيع بترجمة يتعلق وفيما. الدولي البرلماني لالتحاد 831
 التحادل 821 ـال العامة الجمعية خالل التعديل تنفيذ يبدأ، للجلسات الموجزة والمحاضر القرارات
 .الدولي البرلماني

 

 (قواعد اجلمعية العامة) 37القاعدة 

 احملاضر م  عهاوتوز  القرارات ومشاري  والتقارير الوثائق مجي  الدويل الربملاين االحتاد أمانة تتلقى .  1
هباتني  للمناقشات ةالفوري الرتمجة ضمنت أن عليها يتعنيو . والفرنسية اعإجنليزية اللغتنيبو للجلسات املوجزة
 المادة في إليها المشار للمنظمة الرسمية اللغات جميعب واعإسبانية العربية باللغتني وكذلك ،اللغتني
 .األساسي النظام من 4.4
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 (اجمللس احلاكم)  15القاعدة 

 الرسمية اللغات من أيب مناقشته قبل ليزيةواعإجن الفرنسية باللغتني القرار مشروع نص يعمم مل إذا
 أن احلاكم لساجمل أعضاء من عضو ألي جيوز ،األساسي النظام من 4.4 المادة في إليها المشار
 .اللغات اتنيهب بهذه النص وزي ت حلني فيه النظر تأجيل يطلب

 (اجمللس احلاكم) 13القاعدة 

 ليزيةاعإجن باللغتني توزعهاو القرارات ومشاري  والتقارير الوثائق مجي  الدويل الربملاين الحتادا أمانة وتتلقى
 بجميع واعإسبانية العربية باللغتني وكذلك هباتني اللغتني، للمناقشات الفورية الرتمجة تضمنو . والفرنسية

 .األساسي النظام من 4.4 المادة في إليها المشار الرسمية اللغات

لالجتماعات اليت تعمم على مجي  أعضاء االحتاد الربملاين الدويل  ي األولية املوجزة تقارير تعد ال.   2
 .التاليةدورته  افتتاح عندللموافقة عليها  إىل اجمللس احلاكم مهاوتقد اجللسةمن اختتام  يوماا  61غضون 

 (اللجنة التنفيذية) 15القاعدة 

 على وزعهاملداوالت اللجنة وت الالزمة الوثائق مجي  تعد أو الدويل الربملاين االحتاد أمانة وتتلقى.   1
 اللغات، هبذه للمناقشات الفورية الرتمجة تضمن أن عليها يتعنيو  .والفرنسية ليزيةاعإجن باللغتني أعضائها
 النظام من 4.4 في المادة إليها المشار الرسمية اللغات ميعجب  واعإسبانية العربية باللغتني وكذلك

 .األساسي

 (لجنة الفرعية للتمويلاختصاصات ال) 7القاعدة 

 عند الدويل الربملاين األمانة العامة لالحتاد من والسكرتاري اعإداري الدعمب الفرعية اللجنة يتم تزويد.   1
 العربيةكذلك و  والفرنسية اعإجنليزية باللغتني الفورية الرتمجة الدويل الربملاين االحتاد أمانة تضمن. االقتضاء
 .األساسي النظام من 4.4 في المادة إليها المشار الرسمية اللغات جميعب ذلك طلب إذا واعإسبانية
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 .واعإقامة السفر تكاليف يغطي الربملان الوطين لكل عضو  ي اللجنة الفرعية.     2

 (قواعد اللجان الدائمة) 12القاعدة 

 ليزيةاعإجن باللغتني وتوزعها القرارات ومشاري  والتقارير الوثائق الربملاين الدويل االحتاد أمانة تتلقى.  1
 واعإسبانية وكذلك العربية هباتني اللغتني للمناقشات الفورية الرتمجة تضمن أن عليها يتعنيو. والفرنسية

 .األساسي النظام من 4.4 المادة في إليها المشار الرسمية اللغات بجميع

 قبل الدويل الربملاين االحتاد مجي  أعضاء على يعمم الذي للجلسات، املؤقت املوجز احملضر تعد    .2
 .االفتتاحية اجللسة  ي عليها تقدميها للموافقة عند الدائمة، للجنة التالية الدورة

 

 (النساء الربملانيات قواعد مكتب) 15املادة 

 باللغتني تعممهاو  املكتب ملداوالت الالزمة الوثائق مجي  تعد أو الدويل الربملاين االحتاد أمانة تتلقى.   1
 ال  األساسي النظام من 4.4 في المادة إليها المشار الرسمية اللغات جميعب والفرنسية ليزيةاعإجن
 .االجتماعات قاعة  ي الوثائق هذه غري توزي  جيوز

 .سبانيةاعإو  العربية باللغتني وكذلك اللغتني، هاتني  ي الفورية الرتمجة تضمن.   2

 (قواعد وممارسات جلنة حقوق اعإنسان للربملانيني) 3القاعدة رقم 

 مقر  ي جلسات مطولة تعقد: السنة  ي مرات ثالث اللجنة جتتم  االستثنائية، الظروف عن النظر وبغض
  ي عادية دورات وتعقد ،يوليو/  متوز أو يونيو/  حزيران أو يناير/  الثاين كانون  ي الربملاين الدويل االحتاد
 .الدويل الربملاين الحتادا مجعييت من كل وأثناء تسبق اليت األيام

 . مغلقةتكون جلسات اللجان . 2

 .الدويل الربملاين االحتادأمني عام  من املقدمة املقرتحات ضوء  ي املقبلة جلساهتا مواعيد اللجنة حتدد.  3
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 تقدم أن وجيب .واعإسبانية اعإجنليزية وإىل من فوريةال الرتمجة الدورات أثناء الدويل الربملاين االحتاد يقدم. 1
 لم تكن إحدى اللغات حال  ي. فقط والفرنسية ليزيةاعإجن باللغتني الوثائق من وغريها القضايا ملفات

هي  من النظام األساسي 4.4الرسمية المشار إليها في المادة  اعإسبانية أو الفرنسية أو اعإجنليزية
 مسؤولني األعضاء ويكون. إضافية لغة وإىل من لتفسري فوريني مرتمجني إحضار لألعضاء جيوز األم، لغتهم
 الرتتيبات الختاذ الكفاية فيه مبا مسبقاا  الدويل الربملاين االحتاد أمانة وإبالغ التفسري هذا تكاليف تغطية عن

 إجراءات سرية حيرتموا وأن العالية الكفاءة ذوي من الفوريون املرتمجون يكون أن األعضاء يضمن. العملية
 .اللجنة

 

 ومراقبة احملاكماتامليدانية البعثات والزيارات  عإجراء الالزمة واملعايري املبادئ الراب  امللحق

  تقدمي التقارير( 1)

 يوماا  31 وحتت أي ظرف كان، خالل ممكن وقت أقرب  ي للجنة العامة مانةاأل إىل التقرير وحيال.   38
 .احملاكمة مراقبة أو زيارةال أو البعثة، انتهاء من

 الرسمية اللغات كل إلى كذلك ويترجم بالفرنسية، أو ليزيةباعإجن التقرير يصاغي فّضل أن  – 31
 .األساسي النظام من 4.4 المادة في إليها المشار

 .سرية التقرير أجزاء بعضتبقى  جيب أن إذا ما بوضوح الوفد صرحي -11

 .وفدال أعضاء أحد يراعيه لألقليات رأي يخاص أل ذكرب القيام درجي ،وباعإضافة إىل ذلك -11

 بتقدمي الوفد يقوم مراحل، عدة من تتكوناحملاكمة  مراقبة أو امليدانية زيارةال أو البعثة كانت إذا -12
 التقرير ي قدم أن على (احملاكمة جلسة بشأن األولية املالحظات مثل) ممكن وقت أقرب  ي مؤقت تقرير

 .الحق وقت  ي (احملكمة أصدرته الذي احلكم على التعليقات مثل) النهائي
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 الدويل لالحتاد الربملاين العام األمني اختيار إجراءات

 الرتشيحات تقدمي

 االحتاد أعضاء من أكثر أو عضو قبل من أو أنفسهم املرشحنيقبل  الرتشيحات من قدمت   أن وميكن
 .الدويل الربملاين

 .عن الشواغر الرمسيعالن اعإ  تاريخ من أشهر أربعة غضون  ي الرتشيحات وتقدم

 رسالة من ويتألف – والفرنسية اعإجنليزية – الدويل الربملاين االحتاد عمل بإحدى لغيت ترشيح كل ويقدم
 النظام من 4.4 المادة في إليها المشار الرسمية اللغات بواحدة من الذاتية بسرية مصحوبة حتفيز

 .األساسي

 سيقوم مقام الذي الدعم، خدمات مدير قبل من ويسجلعلى حنو سّري  طلب كل استالم سيتم
 .ناملرشحو اليت يطرحها  ستفساراتالعن ا أيضاا  يبجي وسوف سجلامل
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Amendments to the IPU Statutes and Rules 
 
 
Draft amendments to the IPU Statutes and Rules submitted by Ms. G. Cuevas 

(Mexico), IPU President, on 22 December 2017 
 
 
ARTICLE 1  
 
1.  The Inter-Parliamentary Union (IPU) is the international organization of the 
Parliaments of sovereign States.  
 
2.  As the focal point for worldwide parliamentary dialogue since 1889, the Inter-
Parliamentary Union shall work for peace and cooperation among peoples and for 
the solid establishment of representative institutions. To that end, it shall:  
 

(a)  Foster contacts, coordination and the exchange of experience among 
Parliaments and parliamentarians of all countries;  

 
(b)  Consider questions of international interest and express its views on 

such issues with the aim of bringing about action by Parliaments and 
their members;  

 
(c)  Contribute to the defense and promotion of human rights, which are 

universal in scope and respect for which is an essential factor of 
parliamentary democracy and development;  

 
(d)  Contribute to better knowledge of the working of representative 

institutions and to the strengthening and development of their means 
of action.  

 
3.  The IPU, which shares the objectives of the United Nations, supports its 
efforts and works in close cooperation with it. It also cooperates with regional 
inter-parliamentary organizations, as well as with international, intergovernmental 
and non-governmental organizations, which are motivated by the same ideals.  
 
4.  The IPU has international legal personality and is authorized to enter 
into international agreements, including cooperation agreements with 
national parliaments and regional inter-parliamentary organizations, as well 
as with international, intergovernmental and non-governmental 
organizations.  
 
ARTICLE 19  
 
1.  The Governing Council shall elect the President of the Inter-Parliamentary 
Union for a period of three years (cf. Governing Council, Rules 6, 7 and 8). The 
President of the Inter-Parliamentary Union is the political head of the Organization 
and shall be ex officio President of the Governing Council.  
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2.  The retiring President shall not be eligible for re-election for three years and shall be replaced 
by a person belonging to another Parliament. An endeavour will be made to ensure a regular rotation 
between the different geopolitical groups. 
 
3.  The election shall take place during the second Assembly of the year. If, for exceptional 
reasons, the Assembly cannot be convened, the Governing Council may nevertheless hold the 
election. The President shall be elected by absolute majority and shall take office the day after 
his/her election.  
 
4.  In case of the resignation, loss of parliamentary mandate or death of the President, the 
functions of the President shall be exercised by the Vice-President of the Executive Committee 
appointed by the latter, until such time as the Governing Council elects a new President. The same 
provision shall apply in the case of the suspension of the affiliation of the Member of the IPU to which 
the President of the Inter-Parliamentary Union belongs.  
 
5.  The President shall also be assisted in his/her work between the statutory sessions by a group 
of six vice-presidents representing each of the geopolitical groups and appointed from among the 
members of the Executive Committee for a renewable term of one year.  
 
ARTICLE 19 bis  
 
1. As the political head of the IPU, the President shall:  

 
(a) Be the principal spokesperson for the Organization with authority to express its 

political views;  
 
(b) Lead the IPU’s efforts to develop its relationship with national parliaments, regional 

inter-parliamentary organizations, as well as with international, intergovernmental 
and non-governmental organizations;  

 
(c) Be the principal representative of the Organization at major political events and at 

other meetings of international inter-governmental and parliamentary organizations 
and assemblies; and 

 
(d) Represent the IPU at major debates of the United Nations General Assembly and 

special United Nations summits and meetings of major international significance.  
 
2. In the absence of the President, the Executive Committee shall decide to whom these 
functions shall be conferred among the six Vice-Presidents representing each of the 
geopolitical groups.  
 
 
ARTICLE 26 (EXECUTIVE COMMITTEE) 
 
1.  The Executive Committee shall be the administrative organ of the Inter-Parliamentary Union.  
 
2.  The Executive Committee shall perform the following functions:  
 

(a)  Consider, whenever a Parliament makes a request for affiliation or reaffiliation to the 
Union, whether the conditions mentioned in Article 3 of the Statutes are fulfilled, and to 
inform the Governing Council of its conclusions (cf. Art. 4);  

 
(b)  Summon the Governing Council, in case of emergency (cf. Art. 17.2);  
 
(c)  Set the date and place of the Governing Council sessions and establish the provisional 

agenda;  
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(d)  Express an opinion on the insertion of supplementary items in the agenda of the 
Governing Council;  

 
(e)  During the Assembly following the election of the President, propose for approval 

of the Governing Council the Triennial Strategy of the IPU;  
 
(e)(f)  Assess the progress made on the annual work programme and, during the second 

Assembly of the year, propose to for approval of the Governing Council the annual 
work programme and budget of the IPU for the following year, aligned with the 
objectives established in the Triennial Strategy (cf. Financial Regs., Rule 3.4);  

 
(g)  Examine and submit for the approval of the Governing Council all agreements to 

be signed by the IPU. Prior to submission to the Governing Council, the Executive 
Committee shall specify, depending on the nature of the agreements, the office-
holder authorized to sign them on behalf of the Organization;  

 
(f)(h)  Inform the Governing Council at its sessions about the activities of the Executive 

Committee through a report by the President;  
 
(i)  Approve every three years the Organization’s policies on transparency and 

accountability aligned with the Triennial Strategy of the IPU. The Executive 
Committee shall submit an annual report to the Governing Council on this subject 
with specific recommendations for action;  

 
(j) Examine and submit for approval of the Governing Council a triennial 

communications strategy of the IPU, which must underline the parliamentary 
nature of the Organization and ensure the inclusion of all Member Parliaments and 
parliamentarians;  

 
(g)(k) Oversee the administration of the IPU Secretariat as well as its activities in the execution 

of the decisions taken by the Assembly or by the Governing Council and receive, for this 
purpose, all reports and necessary information;  

 
(h)(l) Examine candidatures for the post of Secretary General with the aim of submitting a 

proposal to the Governing Council and establish the terms of office of the Secretary 
General appointed by the Governing Council; 

 
(i)(m) Request the Governing Council to grant supplementary appropriations should the budget 

appropriations approved by the Governing Council appear to be insufficient to cover the 
expenditure required for the execution of the programme and the administration of the 
IPU; in urgent cases, grant these appropriations provided that it shall inform the 
Governing Council of such action at the latter's next session;  

 
(j)(n) Designate an External Auditor entrusted with auditing the accounts of the IPU 

(cf. Financial Regs., Rule 13.1);  
 
(k)(o) Determine the scales of the salaries and allowances of staff members of the IPU 

Secretariat (cf. Staff Regs., Section IV);  
 
(l)(p) Adopt its own Rules;  
 
(m)(q) Carry out all the functions which the Governing Council delegates to it in accordance with 

the Statutes and Rules.  
 
ARTICLE 28 (SECRETARIAT)  
 
1.  The IPU Secretariat comprises the totality of the staff of the Organization under the direction of 
the Secretary General of the IPU (cf. Secretariat, Rule 2), who shall be appointed by the Governing 
Council (cf. Art. 21 (l)).  
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2.  The Secretariat shall perform the following functions:  
 

(a) Be the permanent Headquarters of the IPU;  
 
(b) Keep records on the Members of the IPU and endeavour to foster new requests for 

affiliation;  
 
(c)  Support and stimulate the activities of the Members of the IPU and contribute, on the 

technical level, towards the harmonization of these activities;  
 
(d)  Prepare the questions to be considered at inter-parliamentary meetings and distribute the 

necessary documents in due time;  
 
(e)  To provide for the execution of the decisions of the Governing Council and of the 

Assembly;  
 
(f) Prepare drafts of the Triennial Strategy, the annual work programme and budget for 

the consideration of the Executive Committee (cf. Financial Regs., Rule 3.2, 3.3 and 3.7);  
 
(g)  Prepare and submit for consideration of the Executive Committee the annual report 

on transparency and accountability to be approved by the Governing Council;  
 
(h)  Prepare and submit for consideration of the Executive Committee the triennial 

communications strategy to be approved by the Governing Council;  
 
(i)  Prepare proposals of the Organization’s policies on transparency, accountability 

and communications aligned with the Triennial Strategy of the IPU for the approval 
of the Executive Committee;  

 
(g)(j)  Collect and disseminate information concerning the structure and functioning of 

representative institutions;  
 
(h)(k)  Under the direction of the President, follow up on the Maintain relations between the 

IPU and other international organizations and, in general, its representation at 
international conferences;  

 
(i)(l)  Maintain the archives of the Inter-Parliamentary Union.  

 
ARTICLE 21 (GOVERNING COUNCIL) 
 
The Governing Council shall perform, in particular, the following functions:  
 

(a) Decide on the admission and readmission of Members of the IPU, as well as on the 
suspension of their affiliation, in accordance with Article 4 of the Statutes;  

 
(b) Decide on the place and date of the Assembly (cf. Art. 9.2 and Assembly, Rule 4.2);  
 
(c) Propose the President of the Assembly;  
 
(d) Decide on the holding of all other inter-parliamentary meetings by the IPU, including the 

creation of ad hoc committees to study specific problems; determine the modalities 
thereof and express its opinion on their conclusions;  

 
(e)  Set the number and terms of reference of the Standing Committees of the Assembly (cf. 

Art. 13.1);  
 
(f)  Set up ad hoc or special committees and working groups while ensuring geopolitical, 

geographical (regional and sub-regional) and gender balance in their composition;  
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(g)  Determine the categories of observers at IPU meetings and their rights and 
responsibilities and decide which international organizations and other bodies shall have 
observer status at the IPU’s meetings on a regular basis (cf. Assembly, Rule 2; 
Governing Council, Rule 4; Standing Committees, Rule 3.1), in addition to inviting on an 
occasional basis observers that may contribute to the study of a particular item on the 
Assembly agenda;  

 
(h)  Adopt the Triennial Strategy of the IPU during the Assembly following the election 

of the President;  
 
(h)(i)  Adopt annually the work programme and budget of the IPU and establish the scale of 

contributions (cf. Financial Regs., Rules 3.1 and 5.2);  
 
(j)  Approve all agreements to be signed by the IPU (cf. Art. 26.2(g) of the Statutes;  
 
(i)(k)  Approve, each year, the accounts for the preceding fiscal year on the recommendation of 

two Auditors, whom it shall appoint from among its members (cf. Governing Council, 
Rule 41; Financial Regs., Rule 13.3; Secretariat, Rule 12);  

 
(l)  Approve the triennial communications strategy submitted by the Executive 

Committee (cf. Art. 26.2(j));  
 
(m)  Approve the annual report on transparency and accountability submitted by the 

Executive Committee (cf. Art. 26.2(i)) and instruct the Secretary General to 
implement the recommendations contained therein;  

 
(j)(n)  Authorize the acceptance of donations and legacies (cf. Financial Regs., Rule 7.1);  
 
(k)(o)  Elect the members of the Executive Committee (cf. Governing Council, Rules 37, 38 and 

39) and appoint the Secretary General of the IPU (cf. Art. 28.1; Secretariat, Rule 3.1);  
 
(m)(p) Adopt its own Rules and express its opinion on proposals to amend the Statutes (cf. 

Governing Council, Rule 45.1)  
 
ARTICLE 2  
 
1.  The Headquarters of the Inter-Parliamentary Union shall be at Geneva.  

 

2.  The official languages of the Organization are English, French, Arabic, Spanish and 
Portuguese.  
 
Transitional Provision  
 
3.  For the purposes of ensuring simultaneous interpretation of the debates in English, 
French, Arabic, Spanish and Portuguese, the Amendment to Rule 37.1 of the Rules of the 
Assembly shall enter into force during the 139

th
 Assembly of the IPU. With regard to the 

translation and distribution of all documents, reports, draft resolutions and summary records 
of the sittings, the implementation of the Amendment shall start during the 140

th
 Assembly of 

the IPU.  
 
RULE 37 (Rules of the Assembly)  
 
1. The IPU Secretariat shall receive all documents, reports and draft resolutions and distribute 
them, together with the summary records of the sittings and  in English and French. It shall ensure the 
simultaneous interpretation of the debates in these two languages, as well as in Arabic and Spanish 
all the official languages of the Organization referred to in Article 2.2 of the Statutes.  
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RULE 15 (Governing Council)  
 

If the text of a draft resolution has not been circulated in French and in English before its 
discussion any of the official languages referred to in Article 2.2 of the Statutes, any member of 
the Governing Council may request the adjournment of its consideration until such time as the text has 
been distributed in those both languages.  
 
RULE 43 (Governing Council)  
 
1.  The IPU Secretariat shall receive all documents, reports and draft resolutions and distribute 
them and in English and French. It shall ensure the simultaneous interpretation of the debates in 
these two languages, as well as in Arabic and Spanish all the official languages referred to in 
Article 2.2 of the Statutes.  
 
2.  It shall prepare provisional summary records of the meetings which shall be circulated to all 
Members of the IPU within 60 days of the close of the session and submitted for approval by the 
Governing Council at the opening of its next session.  
 
RULE 15 (Executive Committee)  
 
1.  The IPU Secretariat shall receive or prepare all documents necessary for the deliberations of 
the Committee and shall distribute them to its members in English and French. It shall and ensure the 
simultaneous interpretation of the debates in these languages, as well as in Arabic and Spanish all 
the official languages referred to in Article 2.2 of the Statutes.  
 
Rule 7 (Terms of Reference of the Sub-Committee on Finance)  
 
1.  The Sub-Committee shall be provided with administrative and secretarial support from the IPU 
Secretariat as and when required. The IPU Secretariat shall ensure simultaneous interpretation in 
English and French as well as Arabic and Spanish if so requested all the official languages referred 
to in Article 2.2 of the Statutes..  
 
2.  Travel and accommodation costs shall be covered by the national parliament of each member 
of the Sub-Committee.  
 
RULE 42 (Rules of Standing Committees)  
 
1.  The IPU Secretariat shall receive the documents, reports and draft resolutions and distribute 
them and in English and French. It shall ensure the simultaneous interpretation of the debates in 
these two languages, as well as in Arabic and Spanish, all the official languages referred to in 
Article 2.2 of the Statutes.  
 
2.  It shall prepare the provisional summary record of the meetings, which shall be circulated to all 
Members of the IPU before the following session of the Standing Committee, when it will be submitted 
for approval at the opening sitting.  
 
RULE 15 (Rules of the Bureau of Women Parliamentarians)  
 
1.  The IPU Secretariat shall receive or prepare all documents needed for the deliberations of the 
Bureau and shall distribute them in English and French all the official languages referred to in 
Article 2.2 of the Statutes; only these documents may be distributed in the meeting room.  
 
2. It shall ensure simultaneous interpretation in these two languages, as well as in Arabic and 
Spanish.  
 
RULE 3 (Rules and Practices of the Committee on the Human Rights of Parliamentarians)  
 
1.  Barring exceptional circumstances, the Committee shall meet three times a year: an extended 
session shall be held at IPU Headquarters in January or June/July and regular sessions shall be held 
in the days leading up to and during each of the two IPU Assemblies.  
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2.  The Committee's sessions shall be held in camera.  
 
3.  The Committee shall set the dates of its next sessions in the light of proposals made by the IPU 
Secretary General.  
 
4. During sessions, the IPU shall provide interpretation from and into English, French and Spanish. 
Case files and other documentation shall be provided in English and French only. In the event that 
neither English, French nor Spanish none of the official languages referred to in Article 2.2 of the 
Statutes is their mother tongue, members may bring interpreters to interpret into and from an 
additional language. Members shall be responsible for covering the costs of such interpretation and 
informing the IPU Secretariat sufficiently in advance so that practical arrangements can be made. The 
members shall ensure that the interpreters are of high quality and respect the confidentiality of the 
Committee’s proceedings.  
 
ANNEX IV PRINCIPLES AND CRITERIA FOR CONDUCTING ON-SITE MISSIONS, VISITS AND 
TRIAL OBSERVATIONS  
 
VI. REPORTS ON MISSIONS, VISITS AND TRIAL OBSERVATIONS  
 
(i)  Presentation of reports  
 
38.  The report shall be transmitted to the Committee Secretariat as soon as possible, and in any 
event, within 30 days of the completion of the mission, visit or trial observation.  
 
39.  The report shall be drafted preferably in English or in French and further translated into all 
the official languages referred to in Article 2.2 of the Statutes.  
 
40.  The delegation shall clearly state if certain parts of the report are to remain confidential.  
 
41. Likewise, special mention shall be made of any minority opinion held by a member of the 
delegation.  
 
42.  Should a mission or visit or trial observation consist of several stages, the delegation shall 
submit a provisional report as soon as possible (e.g. preliminary observations on a trial hearing), it 
being understood that the final report (e.g. comments on the judgment handed down by the court) 
shall be submitted subsequently.  
 
PROCEDURE FOR SELECTING THE SECRETARY GENERAL OF THE INTER-PARLIAMENTARY 
UNION  
 
Presentation of candidatures  
 
Candidatures can be submitted by the candidates themselves or by one or more Members of the IPU.  
 
Candidatures shall be submitted within a period of four months from the date of the official vacancy 
announcement.  
 
Each candidature shall be submitted in one of the two working languages of the IPU – English and 
French – and shall consist of a letter of motivation accompanied by a curriculum vitae one of the 
official languages referred to in Article 2.2 of the Statutes.  
 
Each application will be received in confidence and recorded by the Director of Support Services, who 
will act as Registrar and will also respond to enquiries from candidates. 


