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  اعتماد نظام المؤتمر
  

  1 المادة

القرار الذي اختذته هيئاته التشريعية يف  عمال بملؤمتر العاملي الثالث لرؤساء الربملاناتالدويل ا االحتاد الربملاين عقد
  .2008 أكتوبر/جنيف يف تشرين األول

   
 

 مكان انعقاد المؤتمر ومدته
  2 المادة

  .2010يوليو / متوز21 إىل 19ينعقد املؤمتر يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف من س - 1
  
الواحدة يوليو على الساعة العاشرة صباحا، وتنتهي على الساعة / متوز19تشرع مداوالت املؤمتر يوم االثنني س - 2

  . يوليو/ متوز1بعد الظهر، يوم األربعاء 
  
 سات من الساعة العاشرة صباحا إىل الساعة الواحدة بعد الظهر، مث من الساعة الثالثة إىل جلمخسسيعقد املؤمتر  - 3

  .ة بعد الزوالسالساعة الساد
  
 يوسع املناقشات يف بعض نالتوجيهية، أ على مشورة اللجنة الضرورة، بناءجيوز لرئيس املؤمتر، إن دعت  - 4

  .اجللسات
  المشاركون والمراقبون

  
   3المادة 



 تبرملاناين الدويل، ورؤساء مجيع ملا للمشاركة يف املؤمتر رؤساء مجيع الربملانات األعضاء يف االحتاد الربىع يستد- 1
    .الدول ذات السيادة اليت تتوافق مع تعريف االحتاد الدويل ملصطلح الربملان الوطين

  .معا لسني إىل رؤساء اجملات، ترسل االستدعاءذات اجمللسني  يف حالة الربملانات- 2
ذين مت استدعاؤهم إىل جمالس االحتاد الربملاين الدويل، وكذلك واملنظمات الربملانية الدولية الوميكن لرؤساء اجملالس  - 3

  .ممثلي الربامج والوكاالت التابعة ملنظومة األمم املتحدة، أن حيضروا إجراءات املؤمتر بصفة مراقبني
  .يف جنيف احلضور بصفة مراقبني ملتحدة وميكن كذلك للمثلني الدائمني لدى األمم ا- 4
  

   الوفودتشكيل
   4المادة 

عشرة أشخاص يف حالة ( مبدئيا ستة أشخاص  نينتسبامل ال يتجاوز عدد الوفود التابعني لكل برملان وعدد األعضاء
  .وال تتكون الوفود املراقبة مبدئيا من أكثر من شخصني. ، مبا يف ذلك الرئيس)الربملانات ذات اجمللسني

  
  ل األعمال والنظامجدو

  5 المادة
 مؤقت وبرفقته مشروع مواد يف بداية اإلجراءات، يعتمد املؤمتر جدول أعماله ومواده ويكون أمام املؤمتر جدول أعمال

   . اللجنة التحضرييةاقرتحتها
  الرئاسة واللجنة التوجيهية

  6المادة 
اء اجللسايقوم رئيس االحتاد الربملاين الدويل برئاسة املؤمتر  - 1 ت، وبتوجيه إجراءات املؤمتر، وبفتحه وبتوقيف وإ
ا. وخماطبة الرؤساء و اإلعالن عن اختتام املؤمتر النظام  من احرتامدكوالتأ ذا الشأن  ية وجيب ئوتعد قرارات الرئيس 
   .مناقشةقبل بدون ُأن ت
، بعد مشاورة اللجنة التوجيهية عند  النظامميع املسائل اليت ال يشملها هذا يتخذ الرئيس القرارات املتعلقة جب- 2

  .االقتضاء
 ويقوم نواب .على أساس إقليمي  من ضمن الرؤساءةتقرتحهم اللجنة التحضريي يقوم مبساعدة الرئيس نواب - 3

  .ن هو طلب ذلكإالرئيس مبهام الرئيس 
  

   7  المادة
ئب رئيس اللجنة التنفيذية التابعة لالحتاد الربملاين التوجيهية من رئيس االحتاد الربملاين الدويل، ونا اللجنةتتكون  1

  .ة وأعضاء اللجنة التحضرييةالدويل، واملقرر الذي تعينه اللجنة التحضريي
 ّ وتشغيل لني فعالمظيتنميع التدابري املناسبة لضمان جب العام لالحتاد، األمني تقوم اللجنة التوجيهية، مبساعدة - 2

  .ا النظام هذإلجراءات املؤمتر، متاشيا مع

                                                 
      اجلهاز التنفيذي على طين، كحد ادين بسلطة ختول له التشريع واإلشرافجملس وطين يتمتع، حسب القانون الو":بأنه، عرف اجمللس الربملاين الدويل الربملان 1993  يف .  



   النظام- التحدثحق
  8المادة 
  : املؤمترأماملتحدث لغريهم من األشخاص ل والرؤساء ورؤساء الربملاناتل إعطاء الكلمةميكن  - 1
 يف  مبن فيهم رؤساء اجمللسنيالنظام، ان هذ م3 مجيع رؤساء الربملانات الذين تلقوا دعوة متاشيا مع املادة ‘1‘

  ؛الربملانات ذات اجمللسنيحالة 
  . االحتاد الربملاين الدويليف نينتسباملرؤساء اجملالس الربملانية الرمسية األعضاء ’ 2‘
   

 رئيس اجلمعية العامة  املؤمتر، ويدعىحتتم دعوة األمني العام لألمم املتحدة إىل إلقاء كلمة أثناء حفل افتتا - 2
 التحدث يف  إىل  آخرين املؤمتر بصورة استثنائية أن يدعو أشخاصوجيوز لرئيس ا. لألمم املتحدة أثناء املؤمتر

  .املؤمتر بتشاور مع اللجنة التوجيهية
  

  9المادة 
 ئيساويف احلاالت اليت يرغب فيها ر. دقائقومينح كل رئيس من رؤساء الربملانات فرتة حتدث تدوم مخس  - 1

  .نهما فرتة تدوم أربع دقائقأن يتحدثا إىل املؤمتر، مينح لكل م الربملانات ذات اجمللسني
  . أعاله بثالث دقائق للكالم2-1-8رؤساء اجملالس الربملانية الرمسية املذكورين يف املادة يتمتع  - 2
حقة جيوز لرئيس املؤمتر، مبشورة من اللجنة التوجيهية،  أن يأذن بإدراج السجالت ومنشورات اخلطب الال - 3

   .املؤمتر احلاضرة يف اليت مل تتمكن من تقدميها الوفود
  

   10 المادة
 تسجيلها،  اليت تعرب عنها الوفود لدىفضليات االحتاد الربملاين الدويل ترتيب املتكلمني، مع مراعاة األأمانةحتدد 

 املسائل املتعلقة برتتيب بالتطرق إىل مجيعيقوم رئيس املؤمتر مبساعدة اللجنة التوجيهية، . حسب اإلمكان
  .املتكلمني

  
       11 المادة

ن مجيع نقاط أ الرئيس قراراته فورا وبدون نقاش بشيتخذ.  نظامبنقطة إالميكن للوفود أن تقاطع املتكلمني  ال
  .النظام

  
    12 المادة

 باملناقشة باستعمال لغة الذين يضرون أو عن املوضوع أثناء املناقشات الذين خيرجون  مجيع املتكلمنيالرئيسينبه 
  .ن بالكالم يسحب اإلذأنضرورة  دعت النإوميكن للرئيس . مسيئة

  
   13المادة 



  . تدابري الزمة إلقرار النظامأي ، حادث يثار أثناء املؤمتر ويتخذ، عند االقتضاءأييعاجل الرئيس فورا 
  

  اعتماد اإلعالن
   14المادة 

  اإلعالن؛خيتتم املؤمتر أعماله بإقرار  - 1
  ؛مجيع املشاركني قبل انعقاد املؤمترى  عليتم توزيع مشروع اإلعالن الذي أعدته اللجنة التحضريية - 2
 جتتمع اللجنة التحضريية ليلة املؤمتر وميكن أن تعدل النص إن اقتضي احلال ويقدم املقرر مشروع اإلعالن  - 3

 . املؤمترإىل 
  الوثائق الرسمية

  15المادة 
اللجنة التحضريية،  أعدته الذي اإلعالن املؤقت، ومشروع األعمالتنحصر الوثائق الرمسية للمؤمتر يف جدول  - 1

ا اللجنة التحضريية للمؤمتر، وقائمة املشاركني واملذكرة اليومية   تإلجراءاومشروع النظام والتقارير اليت أعد
ا األمانة   .املؤمتر الذي أعد

ألمم ليعد ويوزع كل من جدول األعمال املؤقت ومشروع اإلعالن ومشروع النظام باللغات الرمسية الست  - 2
لغيت العمل الرمسية لالحتاد الربملاين ب أي ، إال باالجنليزية والفرنسيةاألخرىتعد وتوزع الوثائق املتحدة وال 

 .الدويل

ا الغرض يف مدخل قاعة طاوالت هلذ على  عليهااالطالعتوضع وثائق املعلومات اليت قد ترغب الوفود يف  - 3
 .االجتماع العام

  األمانة
   16 المادة

  الربملاين الدويل، أو ممثله، الرئيس يف توجيه إجراءات املؤمتريساعد األمني العام لالحتاد  - 1
 . لة أثناء املداوالتأ مسأيح يميكن للرئيس أن يدعو األمني العام لالحتاد الربملاين الدويل أو ممثله إيل توض - 2


