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 وقواعده الدولي البرلماني لالتحاد األساسي النظام على عديالتت

 القانونية المهل ضمن االتحادية وفد روسيا قدمها التي الفرعية التعديالت
 

 :1يلي كما األصلية التعديالت تعديل
 (األساسي النظام) مكرر 91 املادة
 نةةوا  بةةن الوظةةاس  هةةذ  متةةن  ملةة  التنفيذيةةة اللجنةةة تقةةرر ،التنفيذيةةة اللجنةةة رسةةي  وناسةة  الةةرسي  غيةةا  حالةةة يف . 2

 .سياسيةيو اجل اجملموعات م  جمموعة كل ميثلون الذي  الستة الرسي 
 

 :التعليق
 اللجنةة رسةي  ناسة  ميةار  حية  ،(التنفيذيةة اللجنةة) 5 املةادة مةع املقرتحةة املكةرر 91 املادة الفرعي التعديل هذا جيمع

 .غيابه يف الدويل الربملاين االحتاد رسي  مهام التنفيذية
 

 (األساسي النظام) 2 املادة
 هةةي املنظمةةة يف العمةةل ولغةةات. والربتغاليةةة واإلسةةنانية والعربيةةة، ،الفرنسةةيةو  ،اإلجنليزيةةة هةةي للمنظمةةة الرمسيةةة اللغةةات.  2

 .واإلسنانية الروسية الصينية، العربية،
 

 :التعليق
 عممممل لغتةةةان اآلن ولديةةةه. مؤسسةةةيه يتلغةةة والفرنسةةةية، اإلجنليزيةةةة: رسمممميتين لغتةةةن حاليةةةا   الةةةدويل الربملةةةاين االحتةةةاد لةةةد 

 النحةةةو علةةة  الةةةدويل الربملةةةاين لالحتةةةاد العاديةةةة اجلمعيةةةات يف الفوريةةةة الرتمجةةةة امةةةإليه وتقةةةدم واإلسةةةنانية، العربيةةةة: إضةةةاايتان
 الةدويل الربملةاين لالحتةاد األساسةي النظةام مةع الفرعةي التعةديل هةذا ويتوااة . وقواعةد  األساسةي نظامه يف عليه املنصوص

                                                        

 .املقرتحة الفرعية التعديالت الرمادي باللون املنن النص ميثل  1

 اجملل  احلاكم
 91النند 

 العامةاجلمعية 
 8النند 
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 خةربة الةدويل الربملةاين االحتةاد وميلة . أجبةدي برتتية  املتحدة لألمم لغات ست يتضم  حي  املتحدة، األمم ميثاق مع
 مةةع االحتةةاد تعةةاون ،2195 عةةام ويف. املتحةةدة لألمةةم السةةت الرمسيةةة اللغةةات إىل اهلامةةة الوثةةاس  ترمجةةة يف نسةةنيا   حديثةةة

 اخلتةةةامي النيةةةان ترمجةةةة بشةةة ن بنيويةةةور  املتحةةةدة األمةةةم مقةةةر ويف جنيةةة  يف املتحةةةدة األمةةةم مكتةةة  يف اللغةةةات خةةةدمات
 .واإلسنانية الروسية ،الصينية ،العربية إىل الربملان لرؤساء الرابع العاملي للمؤمتر

 
 (اجلمعية قواعد) 33 القاعدة 

 للجلسات املوجزة احملاضر مع وتوزعها القرارات ومشاريع التقارير، الوثاس ، مجيع الدويل الربملاين االحتاد أمانة تتلق  .9
إضااة  اللغتن، هباتن للمناقشات الفورية الرتمجة وتضم . والفرنسية اإلجنليزيةباللغتن  والفرنسية اإلجنليزية إىل اللغتن

 الرمسية اللغات مجيع الصينية، الروسية، واإلسنانية هباتن اللغتن باإلضااة إىل اللغات العربية، .إىل العربية واإلسنانية
 .األساسي النظام م  2-2 املادة يف إليها املشار للمنظمة

 
 (اجملل  احلاكم) 33 القاعدة 

 والفرنسةية اإلجنليزيةة بةاللغتن وتوزعهةا ،ومشةروعات القةرارات ،والتقةارير ،مجيع الوثاس  ،تتلق  األمانة العامة لالحتاد . 9
 اتنهبة واإلسةنانية العربيةة وبةاللغتن اللغتةن، اتنهب للمناقشات الفورية الرتمجة تضم و وجي  أن. والفرنسية وباإلنكليزية

 مة  2-2 املةادة يف إليهةا املشةار الرمسيةة اللغةات مجيع واإلسنانية الروسية الصينية، العربية، باإلضااة إىل اللغات اللغتن،
 .األساسي النظام

 
 (اللجنة التنفيذية) 81القاعدة 

 بةاللغتن أعضةاسها علة  وتوزعهةا ،اللجنةة ملةداوالت الالزمةة الوثةاس  مجيةع تعةد أو الةدويل الربملاين االحتاد أمانة تتلق  . 9
 اللغتةةةن، إىل هةةةاتن للمناقشةةةات الفوريةةةة الرتمجةةةةتضةةةم  و وجيةةة  أن والفرنسةةةية اإلجنليزيةةةة بةةةاللغتن .والفرنسةةةية اإلجنليزيةةةة
 اللغةةةات مجيةةةع واإلسةةةنانية الروسةةةية الصةةةينية، العربيةةةة، باإلضةةةااة إىل اللغةةةات اللغتةةةن، اتنهبةةة واإلسةةةنانية العربيةةةة وبةةةاللغتن
 .األساسي النظام م  2-2 املادة يف إليها املشار الرمسية

 
 (بالتمويل املعنية الفرعية اللجنة اختصاصات) 3لقاعدة ا

 -  إذا اقتض  األمر – الربملاين الدويل الدعم للجنة الفرعية يف جمال اإلدارة والسكرتاريةتقدم األمانة العامة لالحتاد 
 .إذا لزم األمر ،إضااة إىل العربية واإلسنانية ،والفرنسّية اإلجنليزيةباللغتن ترمجة اورية  ،وتؤم  األمانة العامة لالحتاد
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 الرمسية اللغات مجيع .لزم األمر إذا العربية، الروسية، الصينية، واالسنانية إضااة إىل باللغات والفرنسية اإلجنليزية باللغتن
 .األساسي النظام م  2-2 املادة يف إليها املشار

 
 (الداسمة اللجان قواعد) 34القاعدة 

 ،والفرنسميةة اإلنجليزيمةبماللتتين وتوزعهةا  ،القةرارات اريعومش ،والتقارير ،مجيع الوثاس  ،تتلق  األمانة العامة لالحتاد ة 9
 ،إضةااة إىل اللغتةن العربيةة ،اتن اللغتةنهبةللمناقشةات  ،الرتمجةة الفوريةة ضةم تو والفرنسية، وجية  أن اإلجنليزيةباللغتن 
 مجيةةع .لةةزم األمةةر إذا العربيةةة، الروسةةية، الصةةينية، واالسةةنانية إضةةااة إىل باللغةةات والفرنسةةية اإلجنليزيةةة بةةاللغتن .واإلسةةنانية
 .األساسي النظام م  2-2 املادة يف إليها املشار الرمسية اللغات

 
 (الربملانيات النساء مكت  قواعد) 81 القاعدة

الروسمممية  ، العربيةةةةات اللغةةةإىل  إضةةةااة ،الرتمجةةةة الفوريةةةة يف هةةةاتن اللغتةةةن ،األمانةةةة خةةةالل املناقشةةةات تضةةةم  ة 2
 .واإلسنانية الصينية
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Modify the original amendments as follows

1
: 

 

ARTICLE 19 bis (Statutes) 

2.  In the absence of the President and the Vice-President of the 
Executive Committee, the Executive Committee shall decide to whom these 
functions shall be conferred among the six Vice-Presidents representing 
each of the geopolitical groups. 

 
 

Comment:  
 

This sub-amendment aligns proposed Article 19 bis with Rule 5 (Executive 
Committee), where a Vice-President of the Executive Committee shall 
exercise the functions of the President of the IPU in the latter’s absence. 

 
 

ARTICLE 2 (Statutes) 

2.  The official languages of the Organization are English, and French, 
Arabic, Spanish and Portuguese. The working languages of the 
Organization are Arabic, Chinese, Russian, and Spanish. 

 

 
Comment:  

 

The IPU currently has two official languages: English and French, the 
languages of its founders. It now has two additional working languages: 
Arabic and Spanish, into and from which simultaneous interpretation is 
provided at statutory IPU Assemblies as provided for in its Statutes and 
Rules. This sub-amendment aligns the IPU Statutes with the UN Charter, 
where six languages of the UN are stipulated in alphabetical order.  
 
The IPU has fairly recent experience in translating important documents into 
the six official UN languages. In 2015, the IPU collaborated with the 
Language Services at the United Nations Office at Geneva and at the UN 
Headquarters in New York on the translation into Arabic, Chinese, Russian 
and Spanish of the Outcome Declaration of the Fourth World Conference of 
Speakers of Parliament.  
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  The text highlighted in grey represents the proposed sub-amendments. 
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RULE 37 (Rules of the Assembly) 

The IPU Secretariat shall receive all documents, reports and draft resolutions and 
distribute them, together with the summary records of the sittings in English and 
French 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 these two 
languages, as well as in Arabic, Chinese, Russian and Spanish all the official 
languages of the Organization referred to in Article 2.2 of the Statutes. 
 

 
 

RULE 43 (Governing Council) 

1.  The IPU Secretariat shall receive all documents, reports and draft resolutions 
and distribute them in English and French 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 in these two languages, as well as in Arabic, Chinese, 
Russian and Spanish all the official languages referred to in Article 2.2 of the 
Statutes. 
 

 
 

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 in English and French and ensure the simultaneous interpretation of 
the debates in these languages, as well as in Arabic and Spanish these two 
languages, as well as in Arabic, Chinese, Russian 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 English and French as well as in Arabic, Chinese, Russian and 
Spanish if so requested. all the official languages referred to in Article 2.2 of the 
Statutes. 
 

 
 

RULE 42 (Rules of Standing Committees) 

1.  The IPU Secretariat shall receive the documents, reports and draft resolutions 
and distribute them in English and French 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, in these two languages, as well as in Arabic, Chinese, 
Russian and Spanish all the official languages referred to in Article 2.2 of the 
Statutes. 
 

 
 

RULE 15 (Rules of the Bureau of Women Parliamentarians) 

2.  It shall ensure simultaneous interpretation in these two languages, as well as in 
Arabic, Chinese, Russian and Spanish.  
 

 


