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 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 
 

 لالتحاد البرلماني الدولي 318الجمعية العامة الـــ 
 واالجتماعات ذات الصلة

 سويسرا جنيف،
 4038 مارس/  آذار 42-48

 
 

 وقواعده الدولي البرلماني لالتحاد األساسي النظام على تعديالت
 

 الريت قالطرر  على 1022 أكتوبر/ تشرين األول يف بطرسربغ سانت اليت عُقدت يف 102 دورته يف احلاكم اجمللس وافق
 إىل اآلن احلرراكم اجمللررس عىويرردُ . الرردوي الربملرراين االحترراد مجعيررات يف الشرربا  مشرراركة لتعزيررز التنفيذيررة اللجنررة اقرتحتهررا
 يف الوفررررود بتكرررروين تتعلررررق الرررريت وقواعررررد  الرررردوي الربملرررراين لالحترررراد األساسرررر  النظررررا  علررررى املقرتحررررة التعررررديالت اعتمرررراد

 .العامة املناقشة يف واحلقوق عن املدة املخصصة للتحدث فضالا  اجلمعيات العامة،
 

 األساسي النظام( أ)
هنـا   كـان إذا إضافيا   مندوبا   يسجل أن العضو للبرلمان يجوز: "العبارة اآلتية الفقرة هناية يف ضافتُ  ،1.20 املادة

 كـــال مـــ  مؤلفـــا   الوفـــد يكـــون أن ببـــر  الوفـــد، أعضـــا  مـــ  بـــي  1البرلمـــانيي  البـــبا  واحـــد علـــى األقـــل مـــ 
 ".المقررة اشتراكاته تسديد ع  متأخرا   وأال يكون البرلمان العضو الجنسي ،

 
 العامة الجمعية قواعد(  )

. العامررة املناقشررة أثنررا  يتحردثا أن وفررد كرر ل اثنرر  مثلر مل مررن ألكثررر جيررو  ال : "علررى النحرو اآلي لعررد  تُ  ،2.11 املرادة
 (التسرير جلنرة) التوجيهيرة اللجنرةما مل تقرر  ،املخصصة لك  وفد خالل هذ  املناقشة مثاين دقائق التحدثوتكون مدة 
املخصصررة دة املرريتقامسرران    هلررذ  املناقشررة، ف هنمررااثنرر  مررن الوفررد نفسرره مسررجل   متحررد ث  ويف حررال وجررود . غررر كلرر 

                                                        
 .عاماا  54ينبغ  تفسرها على أهنا تشر إىل الربملاني  الذين تق  أعمارهم عن  ،ضمن النظا  األساس "الربملاني  الشبا "عبارة  وردتكلما    1

 اجمللس احلاكم
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 فـــي التحـــد  وفـــد كـــل مـــ  إضـــافي لمنـــدو  ويجـــوز .بأفضررر  قريقرررة  كنرررة مالئمـــا   يرونـــه بحســـا مـــا للتحررردث
 .2"شابا   برلمانيا   يكون أن شريطة العامة، المناقبة

 
 4244 القاعدة حذفت  
 املخصصة املدة تعد ل أن (التسير جلنة) التوجيهية للجنة جيو  قبيعية، بصورة املناقشات سر ضمان بغية . 1

 .مع الظروف لتتال    أعال  املذكورة للتحدث
 

  المراقبي  لياتؤو ومس حقوقية لعمل أساليا( ج)
 الدولي االتحاد البرلماني اجتماعاتفي 

 

 علرى للمرراقب  ةاملتاحر احلردي  مردة ستقتصرر العامرة، لجمعيرةل العامرة املناقشة يف: "التاي النحو على لعد  تُ ، 2 الفقرة
 يف يرغبون الذين املتخصصة، املتحدة األمم نظماتمل لرؤسا  التنفيذي ا جتا  رونةامل بعض سُتطبق. دقائق مخس ثال 
 ."الدوي االحتاد الربملاين خماقبة

 
 تفسرية مذكرة

 تغررر ،1025 عررا  ويف. سررنوات عرردة منررذ القواعررد يف اإليهرر املشررارو  املخصصررة للتحرردث "دقررائق مثرراين"مرردة  طبررقت مل
 ةاملخصصر املردة تقلري  إىل أدى مرا أيرا ، أربعرة إىل أيرا  مخسرة مدتره حردث مرن الردوي الربملراين االحتراد مجعيرات شك 

 يف سرراعة 25 إىل 21 سرروى حتيُرر مل ،1025 عررا  قبرر  للمناقشررة خصصررت سرراعة 28 مررع باملقارنررة) العامررة للمناقشرة
 عررا  يف أعضررا  208 مررن) كبررر بشررك  الرردوي الربملرراين االحترراد عضرروية ا دادت كلرر ، علررى وعررالوة(. 1022 عررا 

 .التحدث مدة تقلي  إىل أيضاا  أدى ما ،(اآلن عضواا  228 إىل 2882
 

 قائمرررة فرررتح علرررى احلررراكم لرررساجمل وافرررق الررردوي، الربملررراين االحتررراد مجعيرررات يف الشررربا  مشررراركة تعزيرررز ققرررر  مرررن وكجرررز 
 الررريت للوفرررود إضرررافيت  دقيقتررر  إعطرررا  قررررت يُ  ولرررذل ،. حصرررراا  الشررربا  الربملررراني  أجررر  مرررن، وختصيصرررها متحررردث لل

 .اإلضايف الوقت الشا  الربملاين يستخد  أن شريطة العامة، املناقشة يف ثال  كمتحدث شاباا  نائبا تسج 
 
 

                                                        
 .عاماا  54، ينبغ  تفسرها على أهنا تشر إىل الربملاني  الذين تق  أعمارهم عن ضمن هذ  القواعد "الربملاني  الشبا "عبارة  وردتكلما   2
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 :التاي النحو على العامة املناقشة يف املدة املخصصة للتحدث تعدي  قرت يُ  كل ، على وبنا ا 
 دقائق 2 (هيئة رئاسية) املستوى الرفيع اجلز  (أ) القائمة
 دقائق 6 الوفود من املتحدث أوائ   ( ) القائمة
 دقيقتان الشبا  الربملانيون (ج) القائمة
 املتبق  الوقت الوفود منالثانويون  املتحدثون (د) القائمة

 (اثن   تحدث  مل دقائق 2 جمموعه ما إىلاملدة  تص )                                        
 

 تقلرري  مواصررلة ،املتحرردث  عرردد سرربحبو  احلاجررة حالررة يف تقرررر، أن (التسررير جلنررة) للجمعيررة التوجيهيررة للجنررة وجيررو 
 برررر  فيرررره يتحرررردثون الررررذ  الوقررررت تقسرررريم املنتسررررب  واألعضررررا  لألعضررررا  حيررررق وكاملعترررراد،. املرررردة املخصصررررة للتحرررردث

 ثررالث مرردة املراقبررة للوفررود تا وسررتُ (. كلرر  إىل ومررا ،امرررأة -رجرر  معارضررة، –أغلبيررة ) هنفسرر الوفررد مررن اثنرر  متحرردث 
 املعترادة القرعرة عمليرات سرحب يف املنظمرات رؤسرا  درجيُ وسر. ( ) القائمرة هنايرة يف عرادةا  وستتكلم ،للتحدث دقائق

 .املتحدث  ترتيب من أج 
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Amendments to the IPU Statutes and Rules 
 
 

At its 201
st
 session in St. Petersburg in October 2017, the Governing Council 

approved the modalities proposed by the Executive Committee to enhance youth 
participation at IPU Assemblies.  The Governing Council is now called upon to 
adopt the proposed amendments to the IPU’s Statutes and Rules, which pertain to 
the composition of delegations at Assemblies, as well as to the speaking time and 
rights in the General debate. 
 

 
 

(a) Statutes 
 

Article 10.2, add at the end of the paragraph: "A Member Parliament may 
register one additional delegate if at least one young parliamentarian

1
 is part 

of the delegation, on condition that the delegation is composed of both sexes 
and the Member is not in arrears in the payment of its assessed 
contributions". 
 
 

(b) Rules of the Assembly 
 

Rule 22.1, amend as follows: "No more than Two representatives of each 
delegation may speak during the General Debate. For this Debate, every 
delegation shall be entitled to eight minutes' speaking time unless the Steering 
Committee decides otherwise.  When two speakers from the same delegation are 
registered for this Debate. They shall share the speaking time as they deem fit in 
the most appropriate way. An additional MP from each delegation may address 
the General Debate, provided he/she is a young parliamentarian

2
."  

 

Delete Rule 22.2 
2. With a view to ensuring the normal running of the debates, the Steering 
Committee may adjust the above-mentioned speaking time to suit the 
circumstances. 
 
 

(c) Practical modalities of the rights and responsibilities  
of Observers at IPU Meetings  

 

Paragraph 7, amend as follows: "In the General Debate of the Assembly, the 
speaking time of observers will be limited to three five minutes. Some flexibility will 
be shown to executive heads of organizations of the United Nations system who 
wish to address the IPU.  

                                                      
1
  In these Statutes, whenever the words "young parliamentarians" are used, they should 

be construed as referring to parliamentarians who are below the age of 45 years. 
 

2
  In these Rules, whenever the words "young parliamentarians" are used, they should be 

construed as referring to parliamentarians who are below the age of 45 years. 
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Explanatory note 
 
The 8-minute speaking time referenced in the Rules has not been applicable for several years now. In 
2014, the format of IPU Assemblies changed from a five-day event to four days, with the consequent 
reduction of time allocated to the General Debate (as compared to the 18 hours devoted to the Debate 
prior to 2014, only 13-14 hours were available in 2017). Moreover, IPU membership has grown 
considerably (from 108 Members in 1987 to 178 Members now), which has also led to the reduction in 
speaking time.  
 
As part of the modalities to enhance youth participation at IPU Assemblies, the Governing Council 
agreed that a list of speakers shall be opened and reserved exclusively for young MPs.  Therefore, it 
is suggested that an additional two minutes be given to delegations registering a young MP as a third 
speaker in the General Debate, on condition that the additional time is used by a young MP. 
 
Consequently, it is proposed that the speaking time in the General Debate be modified as follows: 
 
List A  High-level segment (Presiding Officers)  7 minutes 
 
List B  First speakers from delegations   6 minutes 
 
List C  Young parliamentarians    2 minutes 
 
List D Second speakers from delegations  Time remaining 

(up to a total of 7 minutes for two speakers) 
 
In case of need and depending on the number of speakers, the Assembly Steering Committee may 
decide to further reduce the speaking time. As usual, Members and Associate Members have the right 
to divide their speaking time between two speakers from the same delegation (majority-opposition, 
male-female, etc.). Observer delegations will have three minutes’ speaking time and will normally 
speak at end of List B. Heads of Organizations will be included in the usual drawing of lots for the 
order of speakers. 
 
 


