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 التنفيذية للجنة( االستثنائية) 722الدورة     
 جنيف، سويسرا                                         
 7102 فبراير/  شباط 4و  3      

 
 

 

 
 

 الدولي البرلماني لالتحاد العالمية العضوية

 
 

 االسوووياتةجةة  خ تووو  مووو   كجووو  . السووو ن مووور علوووو علوووو مووو  م ووورد الووو  ي الربملووواين االحتووواد عضووو  ة ازدادت
 .اهل ف هذا لتحقةق جاه ا     عمل العاملةة العض  ة إىل ال  ي الربملاين االحتاد   مح

 التاسو  القورن هنا وة يف السوال  حركة يف املشاركن ال  اب م  حرة راب ة ال  ي الربملاين االحتاد كان الب ا ة  يف
  ط ةوا   برملانوا   871 تضوم للربملانوات عاملةوة م ظموة اآلن  هو   (املتحو ة  ال ال وات  لةرب ا أ ر با م  برملانةن  ضم) عشر

( الوووو  ي الربملوووواين لالحتوووواد امل تسووووب ن األعضووووا ) الربملانةووووة اجلمعةووووات موووو   غريهووووا اإلقلةمةووووة الربملانةووووة اجلمعةووووات  مجةوووو 
 (.ال  ي الربملاين لالحتاد ال ائم ن املراقب ن)  امل ظمات
 860 إىل 0282 عوا  يف عضو ا   برملانوا   811 م  األخرية الس  ات يف ال  ي الربملاين االحتاد عض  ة ادتدز ا

 .0287 أكت بر/  األ ل تشر   يف عض ا   871   0282 عا  يف عض ا   866   0280 عا  يف عض ا  
 م  قوووة يف ال امةوووة الصووو رية اجل ر وووة الووو  ل مووو  هووو  الووو  ي الربملووواين االحتووواد يف عضوووا األ غوووري الربملانوووات معظوووم

 ارتب و   الوي حمو  دة مو ارد ذات جو ا   ص رية الربملانات هذه فإن عامة   بصفة .اهلادئ احملةط  ج  ب الكار يب البحر
 الربملوواين االحتوواد أحوو ا   ت ظووةم ة عةووتال ز ووادة يف خووا  بشووكل  نة ز ل وو ا اسوويالةا سوواع ت  قوو . بالك م  لوو  تارخيةووا
 االحتواد إىل احلون ذلو  م وذ مارشوال  جو ر ت ن وا انضم ) امل  قة يف الربملانات مبشاركة اهلادئ احملةط م  قة يف ال  ي

لوو     الكووار يب البحوور م  قووة يف األعضووا  غووري الربملانووات موو  الوو  ي الربملوواين االحتوواد ل املووا ت اصوول (. الوو  ي الربملوواين
 .ت ظةم الفعالةات يف األمر كتن

 الت فةذ ةلج ة ال
 2الب   
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 لووساجمل  افووق الوو  ي  الربملوواين االحتوواد أعمووال يف ال امةووة الصوو رية اجل ر ووة الوو  ل برملانووات مشوواركة تةسووري  ب ةووة
هووووذا  دعووووم موووو  املسووووتفة    أ ل فووووان ات   كانوووو  - الربملوووواين للتضووووام  صوووو     إنشووووا  علووووو 0286 عووووا  يف احلوووواكم

 األخورية السو  ات يف العوا  األمون خصو   قو . الو  ي الربملواين االحتواد يف العضو  ة كامول عضو  اآلن  هو   الص    
 لاصو  تال أجول مو  اجلمعةوات أث وا  الكوار يبم  قوة البحور    الالتة ةة أمر كا د ل جمم عة د رات يف  ة ر فال لليمجة م ارد

 .لة  ةبالل ة اإلجن ال اطقن اجملم عة أعضا  م 
 األمر كوو  الكو ن ر  سووةما ال  رسو خا   أكثرهووا  الربملانوات موو  أكورب بعو  إلشوورا  خاصوة جهوو د أ ضوا    تبوذل

 .األما  إىل العملةة هذه ل ف  األمهةة بالغ أمر ال  ي الربملاين االحتاد عض  ة دعم إن .1 جاما كا  لةرب ا
 حوول( 8: )حووالتن يف العضوو  عضوو  ة تعلةووق ميكوو   ق اعوو ه  الوو  ي الربملوواين لالحتوواد األساسوو  لل ظووا    فقووا  

 ألكثور املقوررة االشوياكات دفو  عو  ( 0)    (0286-0282 الفية يف مصر يف ح   كما) ال ست ري غري الربملان
: املسووتحقات دفوو  عوو   بسووب  تعلةووق عضوو  تهم  تعوون فةهووا حالووة يف أعضووا  ثالثووة حالةووا    ه ووا  .سوو  ات ثووال  موو 

 م وذ تو ف  مل)  غامبةا( 0282 عا  م ذ ت ف  مل)  ه   را   (إنسانةة كارثة  م اجهة  احلرب احلصار ظل يف) الةم 
 (.0282 عا 

  0287 أكتووو بر/  األ ل تشووور   يف ب رسووورب   سوووان يف عقووو ت الوووي د رهتوووا يف الت فةذ وووة  اللج وووة  ناقشووو 
 ال تعلوووق هنووواإ حةووو   (املتحووو ة األموووم سوووةما ال) األخووور  العاملةوووة امل ظموووات ممارسوووة  درسووو  العاملةوووة  العضووو  ة مسووو لة

  أ صوو  (.ذلوو  إىل  مووا  امل اصو  شوو ل يف احلووق املشواركة  حقوو   التصوو     حقوو  ) العضو  حقوو   إمنووا  عضو  ة ال
 :التالةووووووووووووووووووووووووووة املبووووووووووووووووووووووووووادئ إىل  سووووووووووووووووووووووووووت   ج  وووووووووووووووووووووووووو  بوووووووووووووووووووووووووو ه  احلوووووووووووووووووووووووووواكم لووووووووووووووووووووووووووساجمل الت فةذ ووووووووووووووووووووووووووة اللج ووووووووووووووووووووووووووة

 

 .املقررة االشياكات تس    ع   بسب  ال  ي الربملاين االحتاديف  العض  الربملان عض  ة تعلةق  تم ل  .8
 لووساجمل قوورر  ب ووا   علةوو ) ال سووت ري غووري الربملووان حوول إذا إال الوو  ي الربملوواين االحتوواد عضوو  ة تعلةووق  ووتم لوو  .0

 .امل ظمة م ادرة التح     ج  علو عض  برملان طل  إذا أ   (تعلةق  احلاكم

                                                        
 ليبريا، ،كيريباس جامايكا، غرينادا، دومينيكا،  السالم، دار بروني بليز، بربادوس، البهاما، جزر وبربودا، أنتيغوا: الدولي البرلماني االتحاد في عضاءغير األ للبرلمانات الكاملة  قائمةال   1

 .األمريكية المتحدةالواليات و غرينادين وجزر فنسنت سانت فيس،يون كيتس سانت سليمان، جزر ناورو،



 
 

3/3 

 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
                                                                  

 
 

  ال اشووووياكات   تسوووو    يف أكثوووور أ  سوووو  ات ثووووال  الوووو  ي الربملوووواين االحتوووواد يف عضوووو   توووو خر أن  مبجوووورد .2
 فسوةتم ال ف   علو ق رت  ع   يف سامه  إرادت  ع  اخلارجة الظر ف ب ن الت فةذ ة اللج ة إق اع  ست ة 

 .املشار  غري عض   ض  إىل نقل 
أن  أ   صوو ت أن الوو  ي  الربملوواين لالحتوواد القان نةووة االجتماعووات حيضوور أن املشووار  غووري للعضوو  حيووق  ال .2

 .ال  ي الربملاين الحتادم ص  يف ا أي  ش ل
 .املتخلفن ع  الس اد األعضا  م  للت اصل اجلة سةاسةة  اجملم عات م  ب عم  اجله د كل بذل ست .1
 .ح ة علو حالة كل أسا  علو تتخذ أن جي  األعضا  مشاركة حق   تقة  الي القرارات  مجة  .6
 الووو  ي الربملووواين لالحتووواد القان نةوووة االجتماعوووات يف ملشووواركةيف ا) حق قووو  شوووار امل غوووري عضووو ال  سةسوووت ن  .7

 الق اعوو  م عووةجمل  فقووا   مت خراتوو  تسوو    ع وو ( الوو  ي الربملوواين االحتوواد  احلووق يف شوو ل م اصوو   التصوو   
 األساسوو  ال ظووا  موو  2.1 املووادة مب جوو  علقوو  الووي األعضووا  انضووما  إعووادة علووو نفسووها حالةووا   امل بقووة
 .ال  ي الربملاين لالحتاد

 

 املتخلفوون األعضووا  عضوو  ة علووو اإلبقووا  أسووالة    ضووبط  سووتعر  أن العووا  األموون إىل اكماحلوو لووساجمل  طلوو 
 كول أسوا  علو أخر  خمففة ظر ف أ  طبةعةة ك ار  أ  سةاسةة اض رابات أ  مالةة صع بات   اجه ن الذ  
 .0281 مار /  آذار يف للمجلس املقبلة ال  رة يف مفصلة مقيحات  ق    أن ح ة  علو حالة
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Universal membership of the IPU 
 
 
IPU membership has been steadily growing over the years. As part of its Strategic Plan, 
the IPU aspires to universal membership and is working hard to achieve this goal. 
 
Initially a loose association of individual MPs involved in the peace movement at the end 
of the 19

th
 century (comprising parliamentarians from Europe, Liberia and the United 

States), the IPU is now the global organization of parliaments, which brings together 
178 national parliaments and basically all the major regional and other parliamentary 
associations (Associate Members of the IPU) and organizations (Permanent Observers of 
the IPU). 
 
In more recent years, IPU membership has increased from 155 Member Parliaments 
in 2010, to 162 Members in 2012, 166 in 2014 and 178 Members in October 2017.  
 
Most of the parliaments that are not Members of the IPU are from small island developing 
States (SIDS) in the Caribbean and South Pacific. In general, these are very small 
parliaments with limited resources and which have historically been associated with the 
Commonwealth. Australia and New Zealand have been particularly helpful in raising 
awareness and organizing IPU events in the Pacific region with the participation of the 
Parliaments in the region (Tonga and the Marshall Islands have since joined the IPU). 
When organizing events in the Americas, the IPU has always reached out to the 
Caribbean non-Member Parliaments as well.  
 
In order to facilitate the engagement of the parliaments of small island developing States 
in the work of the IPU, in 2016 the Governing Council approved the establishment of a 
Parliamentary Solidarity Fund (PSF) – Vanuatu was the first beneficiary of PSF support, 
and is now a fully-fledged Member of the IPU. The Secretary General has in recent years 
earmarked resources for interpretation at GRULAC sessions during Assemblies in order 
to reach out to the English-speaking members of the Group. 
 
Special efforts are also being undertaken to engage some of the larger and more 
established Parliaments, in particular the US Congress, Liberia and Jamaica.

1
 Support of 

the IPU membership is critical to moving this process forward. 
 
According to the IPU Statutes and Rules, a Member can be suspended in two situations: 
(1) unconstitutional dissolution of Parliament (as was the case of Egypt in 2013-2016), 
and (2) non-payment of the assessed contributions for more than three years. Three 
Members are currently in a situation of having to be suspended due to non-payment of 
dues: Yemen (under blockade, at war and facing a humanitarian catastrophe), Honduras 
(has not paid since 2013) and Gambia (has not paid since 2014).  
 

                                                      
1
  Full list of parliaments that are not IPU Members: Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, 

Belize, Brunei Darussalam, Dominica, Grenada, Jamaica, Kiribati, Liberia, Nauru, Solomon 
Islands, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and the Grenadines and the United States. 
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At its session in St. Petersburg in October 2017, the Executive Committee discussed the issue of 
universal membership and examined the practice of other global organizations (in particular the 
United Nations), where it is not membership that is suspended, but rather the rights of the Member 
(voting rights, rights of participation, right to hold institutional offices, etc.). The Executive 
Committee recommended to the Governing Council a new approach based on the following 
principles: 
 
1. IPU membership of a Member Parliament will no longer be suspended for non-payment of 

assessed contributions. 
 

2. IPU membership will be suspended only if a Member Parliament is unconstitutionally 
dissolved (and, consequently, the Governing Council decides to suspend it), or if a Member 
Parliament specifically requests to leave the organization. 

 

3. Once a Member of the IPU is three or more years in arrears in the payment of its 
contributions, and cannot convince the Executive Committee that conditions beyond its 
control contributed to its inability to pay, it will be moved to the status of non-participating 
Member.  

 

4. A non-participating Member will not be entitled to attend IPU statutory meetings, to vote or 
hold any IPU office.  

 

5. Every effort will be made, with the support of the Geopolitical Groups, to engage with 
Members in arrears. 

 

6. All decisions to restrict Members’ participation rights are to be taken on a case-by-case 
basis. 

 

7. A non-participating Member would resume its rights (to participate in IPU statutory meetings, 
vote and hold an IPU office) upon payment of its arrears according to the same set of rules 
currently applicable for the reaffiliation of Members that have been suspended under 
Article 5.3 of the IPU Statutes. 

 
The Governing Council requested the Secretary General to review and fine-tune modalities for 
retaining the membership of defaulting Members experiencing financial hardship, political turmoil, 
natural disasters or other extenuating circumstances on a case-by-case basis, and to present 
detailed proposals at the next session of the Council in March 2018. 


