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 لالتحاد البرلماني الدولي 831الجمعية العامة الـــ  
 واالجتماعات ذات الصلة

 جنيف، سويسرا       
 4181مارس / آذار  42-41          

 
 
 
 

 
 

 وقواعده الدولي البرلماني لالتحاد األساسي النظام على تعديالت
 

 بينينفي  الوطنية الجمعية العامة رئيس من الدولي البرلماني االتحاد رئيس إلى موجهة ةلسار م
 

 8102 فرباير/  شباط 5 جنيف،
 السيدة الرئيس، 

 

 ةغبستكم بوضسو  املبسادةة هسه  وتعكسس. ملنظمتنا األساسي النظام على اقرتحتموها اليت التعديالت على أشكركم أن أود
نعتسس   واليسسوم. عصسسرنا يف اجلديسسدة املطالسس  تلبيسسة مسس  أفضسس  بشسسك  ومتكينهسسا ،املؤسسسسة يف جديسسدة حيسساةبسس   يف القويسسة

 خسسال  مسس  السس م ، اختبسساة ذلسس  يف مبسسا ،ياتتحسسدال كسس يف وجسس    صسسمدت اخلسسربة، مسس  عامسسا   031 مسس و . ع يسس ةنظمتنسسا المب
 للتحسسسديات التصسسسد  يف مسسسسااتها تت ايسسسد ضفضسسسلة،امل ؤسسسسسةامل األمسسسر هسسسها هسسساجعل وقسسسد. اجلديسسسدة األوضسسسا  مسسس  التكيسسسف
 .التأسيسية ومبادئها السالم، وتع ي  الدميقراطية توطيد ذل  يف مبا عصرنا، يف الرئيسية

 

 للتضفكسسر الوقسس  جيسسدوا أن أسسسالفنا مسس  تطلسس  ممسسا التكيسسف، طريسس  عسس  قلسس ، كمسسا الوضسس ، هسسها املنظمسسة حققسس قسسد و 
 علسسى قسسادةة حيويسسة، مؤسسسسة السسدوي الربملسساين االحتسساد مسس  جعلسس  السسيت املسسستنرة القسسراةات هسسي النتيجسسة وكانسس . والتشسساوة

 .أجه هتا خمتلف ملهام املثاي االعتباة إيالء م  بسالسة العم 
 

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

 8102 فرباير/ شباط 6

 اجمللس احلاكم
 01البند 

 ةماعلااجلمعية 
 2البند
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 بسسرئيس املتعلقسسة تلسس  سسسيما وال ،املهسسام هسسه  يف النظسسر إعسسادة اآلن جيسسر  أنسس  إىل تعسسديالتكم مسس  كبسسر عسسدد يشسسر واآلن،
 وحتقيسسس  التعسسساون مسسس  اآلن حسسسى متكنسسس  السسسيت األجهسسس ة وهسسسي العسسسام، واألمسسسن التنضفيهيسسسة اللجنسسسة ،السسسدوي الربملسسساين االحتسسساد
 . منظمتنا لصاحل املثاي التناضح

 
 
 

 حمسس  حيسس  أن األحسسوا  مسس  حسسا  بسسأ  ميكسس  وال ،تنضفيسسهيا   دوةا   يلعسس  ال وهسسو. ملؤسسسستنا السياسسسي املعسسر  هسسو السسرئيس
 لالحتسسساد اليوميسسسة واإلداةيسسسة املاليسسسة الشسسسؤون إداةة األساسسسسي، النظسسسام مسسس  82.8 املسسسادة مبوجسسس  يتسسسوىل، السسسه  العسسسام األمسسسن
 هسسسسو وكمسسسسا. نالعسسسساممسسسسديريها  أو بأمنائهسسسسا املمثلسسسسة األخسسسسر  الدوليسسسسة باملنظمسسسسات االتصسسسسا  ذلسسسس  يف مبسسسسا السسسسدوي، الربملسسسساين

 لسسسساجملو  التنضفيهيسسسة اللجنسسسة: الرئاسسسسية األجهسسس ة إشسسسرا  حتسسس  العسسسام األمسسسن يعمسسس  األساسسسسي، النظسسسام يف عليسسس  منصسسسو 
 .احلاكم

 

 السه  الوقس  ويف. تعسديالتكم بعض على املرتتبة املالية اآلثاة ع  دقيقة معلومات وجود عدم إزاء أيضا   القل  ويساوةين
 .مواةدنا م  املثلى واالستضفادة مساااتنا ختضفيض نؤيد مالية، صعوبات م  بلداننا في  تتعام 

 

 بسسالتضفكر يبسسدأ هنجسسا   احلسسا  بطبيعسسة أؤيسسد إنسسي. الرسسسالة هبسسه  أةفقهسسا السسيت البديلسسة التعسسديالت بعسسض أقسسدم أن أود   ولسسهل 
 يشسرتك املوقسف هسها أن أعلسم وأنسا. ةمسيسا   واعتمادهسا الصسياغة قبس  التعسديالت وةاء املنطقي واألساس املبدأ حو  املشرتك

 .فريقياإ يف سيما وال زمالئي، م  الكثر في 
 
 .التقدير آيات أمسى الرئيسة، السيدةوا، قبلتو 
 

هينغبيدجي أدةيان  التوقي  
  ةئيس
يف  الوطنية اجلمعية العامة

ن يب  
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 ضمن المهل القانونية بنن وفد قدمها التي الفرعية التعديالت
 

 :1 يلي كما األصلية التعديالت  تعد  
 

 ةمكرر  81 المادة
 :أن على الرئيس يجب الدولي، البرلماني لالتحاد ةالسياسي القيادة هتصفب .8
 السياسية؛ آرائها عن التعبير سلطة مع المنظمة باسم المتحدث الرسمييكون  (أ )
 والمنظمات الوطنية، البرلمانات مع عالقته لتطوير الدولي البرلماني االتحاد جهود قيادةيتولى  (ب )

 غير والمنظمات الدولية والحكومية ،الدولية المنظمات مع وكذلك اإلقليمية،الدولية  البرلمانية
 ؛الحكومية

 :التعلي 
 .العامة األمانة اختصا  إطاة يف تنضفيهية إجراءات

 للمنظمات األخرى االجتماعات وفي ،الكبرى السياسية األحداث في للمنظمة الرئيس الممثليكون   (ج )
 و ؛البرلمانية والدولية الحكومية والجمعيات

 ومؤتمرات ،المتحدة لألمم العامة للجمعية الرئيسية المناقشات في الدولي البرلماني االتحاد ثليم (د )
 .الرئيسية الدولية األهمية ذات المتحدة األمم تعقدها التي الخاصة واالجتماعات القمة

 الذين الستة الرئيس نواب من بين المهام هذه تمنح لمن التنفيذية اللجنة تقرر الرئيس، غياب حال في .8
 .الجيوسياسية المجموعات من مجموعة كل يمثلون

 
 (اللجنة التنضفيهية) 86املادة 
 .هي اجلهاز اإلداة  لالحتاد الربملاين الدوي ،اللجنة التنضفيهية .0
 :اآلتية باملهام  اللجنة التنضفيهية تطل   .8
ما إذا كان  الشروط  م برملان بطل  لالنضمام أو إلعادة االنضمام إىل االحتاد، تنظر اللجنة يفإذا تقد   (أ )

ةاج  ) ،م  النظام األساسي مستوفاة، وتبل غ اجمللس احلاكم بالنتائج اليت توصل  إليها 3الواةدة يف املادة 
 ؛(1املادة 

                                                        
 .املقرتحة الضفرعية التعديالت الرماد  باللون املبن النص ميث   1
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 ؛(8الضفقرة  02ة املاد) ،لالنعقاد يف األحوا  الطاةئة ،تدعو اجمللس احلاكم (ب )
 وتض  جداو  أعماهلا املؤقتة؛ ،دوةات اجمللس احلاكم ،حتدد تاةيخ ومكان انعقاد (ج )
 احلاكم؛ اجمللس أعما  جدو  يف بنود إضافية إدةاج بشأن هاةأي تبد  (د )
الحاكم  المجلس استراتيجية على توافق أن الرئيس، انتخاب بعد العامة، الجمعية العامة قتراح علىت (ه )

 الدولي؛ البرلماني سنوات لالتحاد ثالث خمسعن 
 العم  برنامج واقرتا  للجمعية، الثانية الدورة خالل السنوي، العمل برنامج في المحرز التقدم متقي (ه) (و )

، القاعدة األنظمة املالية ةاج ) عليه، للموافقة ،التالية للسنة الدوي الربملاين لالحتاد السنوية واملوازنة السنو 
 ؛(1الضفقرة  3

 الحاكم المجلس إلى وتقديمها الدولي، البرلماني االتحاد سيوقعها التي االتفاقات جميع تدرس (ز )
 تبعا   تحدد، أن الحاكم، المجلس إلى تقديمها قبل التنفيذية، اللجنة على ويتعين. عليها للموافقة

 المنظمة؛ عن نيابة عليها بالتوقيع المخول المكتب مسؤول االتفاقات، لطبيعة
 ؛هاوذل  م  خال  تقرير يقدم  ةئيس ،اجمللس خال  دوةات  بأنشطة اللجنة التنضفيهية تبلغ (و) (  )
 مع تتماشى التي والمساءلة بالشفافية المتعلقة المنظمة سياسات على سنوات ثالث كل الموافقة (ط )

 تقريرا   التنفيذية اللجنة وتقدم. الثالثالخمس عن السنوات  الدولي البرلماني االتحاد استراتيجية
 بشأنها؛ إجراء التخاذ محددة توصيات يتضمن الموضوع هذا بشأن الحاكم مجلسال إلى سنويا  

 البرلماني التحادسنوات ل ثالثخمس الحاكم المتعلقة باالتصاالت عن  مجلسال استراتيجية تدرس (ي )
 البرلمانات جميعشراك إ تضمن وأن للمنظمة، البرلماني الطابع على تؤكد أن يجب والتي الدولي،
 المجلس؛ فيوالبرلمانيين  األعضاء

 تتخهها اليت القراةات تنضفيه يف أنشطتها وكهل  الدوي الربملاين االحتاد العامة مانةاأل إداةة على تشر  (ز) (ك )
 التقاةير واملعلومات الالزمة؛مجي  ، وتتلقى هلها الغر  احلاكم اجمللس أو العامة اجلمعية العامة

األمن  فرتة واليةغية تقدمي اقرتاحها إىل اجمللس، كما حتدد ب   ،ملنص  األمن العام الرتشيحات دةاسة ( ) (  )
 ن  اجمللس؛العام اله  يعي  

 ،عليها اجمللس واف اليت  املوازنةاعتمادات   أن  منح اعتمادات إضافية إذا تبن   ،طل  م  اجمللس احلاكمت (ط) (م )
جنة سس يف األحوا  العاجلة سس أن متنح وجيوز لل  . غر كافية لتغطية النضفقات املطلوبة إلداةة االحتاد وتنضفيه براجم 

 شريطة إبالغ اجمللس هبها اإلجراء يف أقرب دوةة ل ؛ ،هه  االعتمادات
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الضفقرة  03القاعدة  ،األنظمة املالية) ،تعهد إلي  تدقي  حسابات االحتاد ،حسابات خاةجي دق  معنت ( ) (ن )
 ؛(0

 ؛(النظام األساسي للعاملن، والقسم الراب ) ،وبدالهتم ،حتدد جداو  ةوات  موظضفي األمانة العامة (ك) (س )
 تض  الئحتها؛ ( ) (  )
 .طبقا  للنظام األساسي واللوائح ،يكلضفها هبا اجمللس احلاكماملهام مجيعها اليت  ىلتو ت (م) (  )

 
 (األمانة العامة) 82املادة 
الئحة ) ،م  جممو  العاملن يف املنظمة حت  إشرا  األمن العام لالحتاد ،األمانة العامة لالحتادتتكون  .0

 ((. ) 80النظام األساسي املادة ) ،، اله  يعيِّن  اجمللس احلاكم(8األمانة العامة، القاعدة 
 :باملهام اآلتيةل  األمانة العامة تط   .8
 تضم  مقرا  دائما  لالحتاد؛ (أ )
 وتسعى إىل تشجي  التقدم بطلبات انضمام جديدة؛ ،اخلاصة بأعضاء االحتادحضفظ السجالت  (ب )
 يف حتقي  التواف  بن هه  األنشطة؛ سس على املستو  الضفيسس  وتشجعها وتساهم ،أنشطة أعضاء االحتاد تأييد (ج )
 الوق  املناس ؛وتوز  الوثائ  الالزمة يف  ،املسائ  اليت يتعن  النظر فيها يف االجتماعات الربملانية إعداد (د )
 ؛اجلمعية العامةو  احلاكم اجمللس مقرةات تنضفيه كضفالة (ه )
 اللجنة فيها لتنظر السنوية واملوازنة العم  وبرنامج ،الثالثةالخمس  السنوات استراتيجية مشاريع إعداد (و )

 ؛(2و  3و  8الضفقرات  3، القاعدة األنظمة املالية ةاج ) التنضفيهية
لتتم الموافقة  التنفيذية؛ اللجنة فيه تنظر لكي والمساءلة، الشفافية عن السنوي التقرير وتقديم إعداد (ز )

 الحاكم؛ المجلسمن قبل  عليه
 للنظر التنفيذية اللجنة إلى وتقديمها ،الثالثالخمس عن السنوات  االتصاالت استراتيجية إعداد (ح )

 الحاكم؛ من قبل المجلس لتتم الموافقة عليها فيها؛
 استراتيجية مع تتماشى واالتصاالت والمساءلة الشفافية بشأن المنظمة لسياسات مقترحات إعداد (ط )

 ؛التنفيذية اللجنة من عليها للموافقة الدولي البرلماني لالتحاد الثالثالخمس السنوات 
 ؛هاالنيابية وتنشر  ،املؤسسات مات،ومه ،معلومات ع  هياك  مج  (ز) (  )
 الدولية واملنظمات الدوي الربملاين االحتاد بن العالقات على الحفاظ متابعة الرئيس، إشراف تحت ( ) (ك )

 ؛الدولية املؤمترات يف متثيل  عامة، وبصوةة األخر ،
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 .حضفظ أةشيف االحتاد الربملاين الدوي (ط) (  )
 

 (اجمللس احلاكم) 80املادة 
 :التالية على وج  اخلصو  ماتبامله ،يف االحتاد الربملاين الدوي ،ل  اجمللس احلاكميط  

طبقا  للمادة الرابعة م   ،كما يقرة تعلي  عضويتها  ،الربملانات األعضاء ،أو إعادة انضمام ،انضماميقرة  (أ )
 النظام األساسي؛

م   8الضفقرة  1م  هه  الالئحة، والقاعدة  8الضفقرة  9املادة ) ،اجلمعية العامةانعقاد  ،وتاةيخ ،يقرة مكان (ب )
 ؛(اجلمعية العامةالئحة 

 ؛العامةاجلمعية  ةئيس يقرت  (ج )
مبا يف ذل  إنشاء جلان خاصة لدةاسة  ، كافةالجتماعات الربملانية الدولية األخر ليقرة تنظيم االحتاد  (د )

 ؛استنتاجاهتاويبد  ةأي  يف  ،وحيدد كيضفية عملها ،مشاك  معينة
 (.0الضفقرة  03املادة ) ها،اختصاص تحيدد عدد اللجان الدائمة للجمعية وجماال (ه )
على أن ي راعى عند تشكيلها التوازن  ،ملساعدت  يف أداء مهمات  ،وجمموعات عم  ،  جلانا  خاصةيشك   (و )

 .اعى التوازن بن عدد الرجا  والنساء، كما ير  (وإقليمي فرعي ،إقليمي) ،اجليوسياسي واجلغرايف
ت واهليئا ،ويقرة املنظمات الدولية ،ومسؤولياهتم ،حقوقهمو حيدد فئات املراقبن يف اجتماعات االحتاد  (ز )

؛ الئحة 8، القاعدة اجلمعية العامةالئحة ) ،اليت تتمت  بصضفة املراق  املنتظم يف اجتماعات االحتاد ،األخر 
ذل   علىفضال   – ، كما يدعو(0الضفقرة  3؛ الئحة اللجان الدائمة، القاعدة 1اجمللس احلاكم، القاعدة 

 ؛اجلمعية العامةمدةج يف جدو  أعما   املسااة يف دةاسة بند معن   بإمكاهنم مراقبن – وبصضفة عاةضة
 الرئيس؛ انتخاب أعقاب في سنوات لثالثلخمس  الدولي البرلماني االتحاد استراتيجية يعتمد (ح )
الضفقرة  3، القاعدة األنظمة املالية) ،وحيدد جدو  املسااات ،موازنت و  ،يقر  سنويا  برنامج عم  االحتاد ( ) (ط )

 (.8الضفقرة  5، والقاعدة 0
 من( ز) 4الفقرة 42 المادة راجع) الدولي البرلماني االتحاد يوقعها التي االتفاقات جميع على يوافق (ي )

 ؛(األساسي النظام
هي  يعينهما لال ،احلسابات ي  دقس ق  م توصيةعلى  بناء   ،يواف  سنويا  على حسابات السنة املالية السابقة (ط) (ك )

 ؛ الئحة األمانة3الضفقرة  03، القاعدة األنظمة املالية؛ 10الئحة اجمللس احلاكم، القاعدة ) ،م  بن أعضائ 
 (.08، القاعدة العامة
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 المادة راجع) التنفيذية اللجنة تقدمها والتي سنوات لثالثلخمس  االتصاالت استراتيجية على يوافق (ل )
 ؛((ي) 4الفقرة  42

 42 المادة راجع) التنفيذية اللجنة من المقدم والمساءلة الشفافية عن السنوي التقرير على يوافق (م )
 ؛فيه الواردة التوصيات تنفيذ العام األمين إلى طلبوي ،((ط) 4الفقرة 

 (.0الضفقرة  2، القاعدة األنظمة املالية) ،والوصايا اهلباتيأذن بقبو   ( ) (ن )
يعنِّ األمن و (.39و 32و 32الئحة اجمللس احلاكم، القاعدة ) ،ينتخ  أعضاء اللجنة التنضفيهية (ك) (س )

 (.0الضفقرة  3القاعدة  ، والئحة األمانة،0الضفقرة  82النظام األساسي، املادة ) ،لالحتادالعام 
الئحة اجمللس ) ،مة لتعدي  النظام األساسيوي عرب ع  ةأي  بشأن االقرتاحات املقد   ،يض  الئحت  (م) (  )

 (.0الضفقرة  15احلاكم، القاعدة 
 

 8املادة 
 .االحتاد الربملاين الدوي يف جنيف مقر  يكون  .0
 تناقش أن ويجب الفرنسية، و اإلنجليزية هي لالتحاد البرلماني الدولي للمنظمة الرسمية اللغات .8

 اللجنة مشورة على بناء القائمتين، اللغتين إلى جديدة لغات بإضافة اقتراح أي مسبقا   التنفيذية اللجنة
 اإلضافة هذه على المترتبة والتقنية المالية لآلثار متعمقة دراسة إلى استنادا   بالتمويل المعنية الفرعية
 .والبرتغالية اإلسبانية، العربية،

 

 :التعليق
املرتتبة  اآلثاة ع  مضفصلة معلومات على احلصو  دون جديدة لغة إلضافة خطط أية هناك تكون أال نطل 
 .املالية اآلثاة سيما وال ،عليها

 
 أحكام انتقالية

 

 ،اإلسبانية ،العربية ،الفرنسية ،اإلنجليزية باللغات للمناقشات الفورية الترجمة ضمان ألغراض .3
 خالل العامة الجمعية العامة قواعد من 8الفقرة  33 القاعدة على التعديل نفاذ يبدأ والبرتغالية،

 ،الوثائق جميع وتوزيع بترجمة يتعلق وفيما. الدولي البرلماني لالتحاد 831 العامة الــ الجمعية العامة
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 الجمعية العامة خالل التعديل تنفيذ يبدأ للجلسات، الموجزة المحاضرو  ،القرارات مشاريع ،التقارير
 .الدولي البرلماني لالتحاد 821 عامة الــال

 
 (العامة اجلمعية العامة قواعد) 32القاعدة 
 احملاضر م  وتوزعها القراةات ومشاةي  التقاةير، الوثائ ، مجي  الدوي الربملاين األمانة العامة لالحتاد تتلقى .0

 الرتمجة تضم  أن وجي ، والفرنسية اإلنجليزيةباللغتين  والضفرنسية اإلجنلي ية باللغتن للجلسات املوج ة
إلى هاتين اللغتين إضافة إلى العربية  إضافة إىل العربية واإلسبانية اللغتن، هباتن للمناقشات الضفوةية

 .األساسي النظام من 4الفقرة  4 المادة في إليها المشار للمنظمة الرسمية اللغات بجميع واإلسبانية
 

 (اجمللس احلاكم) 05القاعدة 
قب   اإلجنلي يةباللغتن الضفرنسي ة و  ،والفرنسية قبل مناقشته اإلنجليزيةباللغتين  توزي  نص مشرو  القراة إذا مل يتم  

عضو م   ، جيوز أل   األساسي النظام من 4الفقرة  4المادة  في إليها المشار الرسمية اللغات من بأي مناقشت 
 .بهذه اللغات بهاتين اللغتينتوزيع   أعضاء اجمللس طل  تأجي  النظر في  حى يتم  

 
 (اجمللس احلاكم) 13القاعدة 
 اإلجنلي يةباللغتن وتوزعها  ،ومشروعات القراةات ،والتقاةير ،مجي  الوثائ  ،تتلقى األمانة العامة لالحتاد .0

إضافة إىل  ،هباتن اللغتنالرتمجة الضفوةية للمناقشات  تضم  يجب أنو . والفرنسية اإلنجليزية والضفرنسي ة
 للمنظمة الرسمية اللغات بجميع إلى هاتين اللغتين إضافة إلى العربية واإلسبانية اللغتن العربية واإلسبانية

 .األساسي النظام من 4الفقرة  4 المادة في إليها المشار
خال  ستن يوما  م   ،يف االحتاد مجي  األعضاءعلى  تعمم حماضر موج ة مؤقتة لالجتماعاتاألمانة  د  ع  ت   .8

 .دوةت  التاليةعلى اجمللس للتصدي  علي  عند افتتا   وتعر  ،تاةيخ انتهاء الدوةة
 
 

 (اللجنة التنضفيهية) 05القاعدة 
وتوزعها على  ،ملداوالت اللجنة الالزمة الوثائ  مجي  تعد أو الدوي الربملاين لالحتاداألمانة العامة  تتلقى .0

الرتمجة الضفوةية  ضم ت يجب أنو . والفرنسية اإلنجليزيةباللغتن  والضفرنسي ة اإلجنلي يةباللغتن أعضائها 



 
 

9/11 

 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 
 

اللغتين إضافة إلى العربية إلى هاتين  واإلسبانية ،إضافة إىل اللغتن العربية ،هباتن اللغتنللمناقشات 
 .األساسي النظام من 4الفقرة  4 المادة في إليها المشار للمنظمة الرسمية اللغات بجميع واإلسبانية

 (للجنة الضفرعية للشؤون املالية التوجيهية املبادئ) 2القاعدة 
إذا اقتضى  – اإلداةة والسكرتاةيةتقدم األمانة العامة لالحتاد الربملاين الدوي الدعم للجنة الضفرعية يف جما   .0

 ،إضافة إىل العربية واإلسبانية ،والضفرنسي ة اإلجنلي يةباللغتن ترمجة فوةية  ،وتؤم  األمانة العامة لالحتاد – األمر
 المشار للمنظمة الرسمية اللغات بجميع إلى هاتين اللغتين إضافة إلى العربية واإلسبانية إذا ل م األمر

 .األساسي النظام من 4الفقرة  4 المادة في إليها
 .ك  عضو يف اللجنة الضفرعية  ةنضفقات سضفر وإقام ،تغطي الربملانات الوطنية .8

 
 (اللجان الدائمة قواعد) 18القاعدة 
 اإلجنلي يسسسسسةبسسسسساللغتن وتوزعهسسسسسا  ،القسسسسسراةات اةي ومشسسسسس ،والتقسسسسساةير ،مجيسسسسس  الوثسسسسسائ  ،تتلقسسسسسى األمانسسسسسة العامسسسسسة لالحتسسسسساد .0

ــاللغتين  ،والضفرنسسسي ة ــةب  ،هبسساتن اللغتسسنللمناقشسسات  ،الرتمجسسة الضفوةيسسة ضسسم ت يجــب أنو ، والفرنســية اإلنجليزي
 اللغـــات بجميـــع هـــاتين اللغتـــين إضـــافة إلـــى العربيـــة واإلســـبانية إلـــى واإلسسسسبانية ،إضسسسافة إىل اللغتسسسن العربيسسسة

 .األساسي النظام من 4الفقرة  4 المادة في إليها المشار للمنظمة الرسمية
السدوةة التاليسة لكس  جلنسة انعقساد قبس   ،أعضساء االحتساد مجيس  علسى يعمسم ،لالجتماعسات مسوج ا  مانة حمضرا  ألد  اع  ت   .8

 .االفتتاحية اجللسة يف حي  ي قدم إىل اللجنة للتصدي  علي  ،دائمة
 

 (مكت  منتد  النساء الربملانيات قواعد) 05القاعدة 
 اإلجنلي يسةباللغتن وتقوم بتوزيعها ، كت املالوثائ  الالزمة كافة ملداوالت  ،أو تعد   ،األمانة العامة لالحتادتتلقى  .0

 مـن 4الفقـرة  4المـادة  في إليها المشار الرسمية اللغات ميعجوالفرنسية،  اإلنجليزيةاللغتين ب والضفرنسي ة
 .وال جيوز توزي  خال  هه  الوثائ  داخ  قاعة اجللسات. األساسي النظام

 .اللغتن العربية واإلسبانيةإىل  إضافة ،الرتمجة الضفوةية يف هاتن اللغتن ،خال  املناقشات العامة األمانة ؤم ت .8
 (وأسالي  عملها للربملانين اإلنسان حقوق نةجل الئحة) 3القاعدة  .3
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 اداالحت   مقر  يف  فتعقد جلسة موسعة   ،ظرو  استثنائية د  ما مل تستج   ،تم  اللجنة ثال  مرات يف العامجت .0
يوليو، وتعقد جلسات عادية يف األيام اليت  /يونيو أو متوز /يناير، أو يف ح يران /الربملاين يف كانون الثاين

 .العام ة وخالهلما اجلمعية العامةتسب  دوةيت انعقاد 
 .تكون جلسات اللجنة مغلقة .8
 .الدوي الربملاين حتادلال العام األمن يقد مهاعلى ضوء مقرتحات  املقبلةجلساهتا  مواعيدحتد د اللجنة  .3
، الضفرنسية اإلجنلي يةوإىل  م  الشضفوية الرتمجة خدمات دوةات االنعقاد، خال  الدوي، الربملاين االحتاد يقدم .1

 مل حا  ويف. فقط والضفرنسية اإلجنلي ية باللغتن الوثائ  م  وغرها القضايا ملضفات تقدمي جي  .واإلسبانية
من  األم لغتهم هي اإلسبانية أو أو الفرنسية اإلنجليزية اللغة اإلسبانية أو الضفرنسية أو اإلجنلي ية اللغة تك 

إحضاة  لألعضاء جيوز ،األساسي النظام من 4الفقرة  4المادة  في إليها المشار الرسمية بين اللغات
 الرتمجة وإبالغهه   تكاليف تغطية ع  مسؤولن األعضاء ويكون. إضافية مرتمجن للرتمجة م  وإىل لغة

 األعضاء ويكضف . العملية الرتتيبات اختاذ ميك  حى بوق  كا    مسبقا   الدوي الربملاين األمانة العامة لالحتاد
 .اللجنة إجراءات سرية حيرتموا وأن املستو  ةفيعي املرتمجون يكون أن

 
 اكمات ميدانيا  احمل ةراقبوم ياةاتب   لقيامإةسا  بعثات وا عايرمو  بادئم :الراب  امللح 

 احملاكمات ومراقبة وال ياةات البعثات حو  التقاةير .6
 التقاةير عر ( 0)

ا  التقرير .32 انتهاء  يوما ، م  31 خال  ويف ك   األحوا ، ممك ، وق  أقرب إىل أمانة اللجنة، يف حي 
 .مراقبة احملكمة ال ياةة، أو أو البعثة،

 الرسمية اللغات جميع إلى كذلك ويترجم، الضفرنسي ة أو اإلجنلي ية باللغة التقرير، صياغة يضفض  .39
 .األساسي النظام من 4الفقرة  4المادة  في إليها المشار

 .إذا كان  بعض أج اء التقرير ستظ  سرية بوضو ، ما جي  أن يهكر الوفد .11
 .م  اللجنة عضو يتبنا  اله  األقلية، ةأ  ي شاة كهل  بشك  خا ، إىل .10
 يف مؤقتا  ، تقريرا   الوفد يقدم عدة مراح ، م  تتكون، احملاكمة مراقبة أو ،ال ياةة أو ،البعثة كان  إذا .18

 التقرير أن مضفهوما   يكون أن على ،)االستما  جلسات حو  مث  مالحظات أولية(، ممك  وق  أقرب
 .الحقا   قدمي   (احملكمة أصدةت  اله  احلكم على التعلي ) ،النهائي

 الدوي الربملاين العام لالحتاد األمن اختياة إجراءات
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 الرتشيحات تقدمي
 

 .الدوي الربملاين االحتاد أعضاء، أكثر م  أو واحد قب  م  شخصيا ، أو املرشح قب  م  الرتشيح تقدمي ميك 
 

 . ع  شغوة املنص  اإلعالن تاةيخ م  أشهر، أةبعة فرتة خال  الرتشيحات ت قدم
 

ةسسالة  علسى ، والضفرنسسي ة سسس ويشستم اإلجنلي يسةالدوي سس اللغسة  الربملاين الرمسيتن، يف االحتاد اللغتن بإحد ي قدم ك  ترشيح 
 اإلنجليزيــة - الــدولي البرلمــاني االتحــاد فــي العمــل لغتــي بإحــدى ةالهاتيسس والسسسرة تتضسسم  السسدواف  وةاء الرتشسسيح،

 المشــار الرســمية اللغــات ذاتيــة بســير الــدوافع وراء الترشــيح مصــحوبةتتضــمن  رســالة مــن وتتكــون - والفرنســية
 .األساسي النظام من 4الفقرة  4 المادة في إليها

 

ضفظ الطلبات م  التعام  يتم  علسى بسالرد ويقسوم كأمن للسسج ، يعم  خدمات الدعم، اله  مدير قب  م  بسرية، وحت 
 .املرشحن استضفساةات
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Geneva, 5 February 2018 
 
 
 
Madam President, 
 
I wish to thank you for the amendments you have proposed to the Statutes of our 
organization. This initiative clearly reflects your strong desire to breathe new life into 
the institution and better enable it to meet the new demands of our time. Today we 
take legitimate pride in our beloved organization. With its 130 years of experience, it 
has withstood every challenge, including the test of time, by adapting to new 
situations. This has made it an institution of choice, whose contributions are in great 
demand in dealing with the principal challenges of our time, including the consolidation 
of democracy and the promotion of peace, its founding principles.  
 
The organization achieved this status, as I say, by adapting, which required our 
forebears to find time for reflection and consultation. The result has been the informed 
decisions that have made IPU such a vital institution, able to function smoothly and 
with exemplary regard for the attributions of its different organs.  
 
Now, a good number of your amendments suggest that these attributions are being 
reconsidered, and particularly those of the IPU President, Executive Committee and 
Secretary General, organs which have thus far been able to collaborate and achieve 
perfect osmosis, to the benefit of our organization. 
 
The President is the political showcase of our institution. He or she does not play an 
executive role and could in no way substitute for the Secretary General, who, under 
Article 28.2 of the Statutes, manages the IPU’s daily financial and administrative 
affairs, including liaison with other international organizations as represented by their 
Secretaries or Directors General. As stipulated in the Statutes, the Secretary General 
works under the direction of the governing organs: the Executive Committee and 
Governing Council. 
 
 
 
 
 
 



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

 

 
 
 
I am also concerned by the lack of precise information on the financial implications of some of your 
amendments. At a time when our countries are dealing with financial difficulties, we are in favour of 
reducing our contributions and making optimal use of our resources. 
 
I should therefore like to submit some alternative amendments, which I attach to this letter. I am 
naturally in favour of an approach that begins with shared reflection on the principle and rationale 
behind amendments before drafting and formally adopting them. I know that this position is shared by 
many of my peers, particularly in Africa. 
 
Accept, Madam President, the assurance of my highest consideration. 
 
 
 

(Signed) Adrien Houngbédji 
President of the  

National Assembly of Benin 
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Sub-amendments submitted by the delegation of Benin, within the statutory deadlines 
 
Modify the original amendments as follows

1
: 

 
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;  
 
Comment:  
 

Executive action under the remit of the Secretariat. 
 

(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;  

 

(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 Five-YearTriennial 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 Five-YearTriennial 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;  

 

                                                      
1
  The text highlighted in grey represents the proposed sub-amendments. 
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(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 Five-Year 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 five-year 
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)).  
 

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 Five-Year 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;  
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(h)  Prepare and submit for consideration of the Executive Committee the five-
yeartriennial 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 Five-YearTriennial 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 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;  

 

(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 Five-Year 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 five-year 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);  
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(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 OrganizationIPU are English and French. Any proposal to 
add new languages to the two existing ones must be discussed in advance by the Executive 
Committee, on the advice of the Sub-Committee on Finance based on an in-depth study into 
the financial and technical implications of such an addition, Arabic, Spanish and Portuguese  
 

Comment:  
 

We request that there should be no plans to add a new language without obtaining detailed 
information concerning the implications, particularly the financial repercussions. 
 

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 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 and Spanish. all the 
official languages of the Organization referred to in Article 2.2 of the Statutes.  
 

RULE 15 (Governing Council)  
 

If the text of a draft resolution has not been circulated in French and in English before its 
discussion 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 both languagess.  
 

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 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 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 and in English and 
French. It shall ensure the simultaneous interpretation of the debates in these languages, as well as 
in Arabic and Spanish these languages, as well as in Arabic and Spanish. all the official 
languages referred to in Article 2.2 of the Statutes.  
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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 
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 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 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 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.  
 

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 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.  
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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 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. 


