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 المؤتمر العالمي الرابع لرؤساء
 البرلمانات

 

31لمتحدة، نيويورك، مقر األمم ا  
2015أيلول/سبتمبر  2آب/أغسطس إلى    

 
 

 
 قواعد المؤتمرمشروع 

 

 1 قاعدةال

عمـًال  املـؤمتر العـاملي الرابـع لرؤسـاء الربملانـاتاالحتاد الربملاين الدويل  يعقد 
يف جنيـــــف يف تشـــــرين األول/أكتـــــوبر  االحتـــــادهـــــذا هيئـــــات إدارة ه تـــــبـــــالقرار الـــــذي اختذ

2013. 

 مكان انعقاد المؤتمر ومدته

 2 قاعدةال

 31املتحــــــدة يف نيويــــــورك يف الفــــــرتة مــــــن يُعقــــــد املــــــؤمتر يف مقــــــر األمــــــم  -1
 .2015أيلول/سبتمرب  2آب/أغسطس إىل 

مـــن صـــباح يـــوم االثنـــني املوافـــق  10:00يبـــدأ املـــؤمتر مداوالتـــه الســـاعة  -2
 2مـــــــن يـــــــوم األربعـــــــاء املوافـــــــق  13:00آب/أغســـــــطس وخيتـــــــتم أعمالـــــــه الســـــــاعة  31

 .2015أيلول/سبتمرب 

 13:00إىل السـاعة  10:00يعقد املؤمتر مخـس جلسـات مـن السـاعة  -3
 بعد الظهر. 18:00إىل الساعة  15:00قبل الظهر ومن الساعة 

جيـــــوز يف حالـــــة الضـــــرورة للـــــرئيس أن يقـــــرر، بنـــــاء علـــــى مشـــــورة اللجنـــــة  -4
املناقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يف بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض اجللســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات. التوجيهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، متديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
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 المشاركون والمراقبون

 3 قاعدةال

ـــــ -1 ـــــه دعـــــوات حضـــــور املـــــؤمتر إىل رؤســـــاء مجي ـــــات األعضـــــاء يف تُوجَّ ع الربملان
 ¡االحتــاد الربملــاين الــدويل وإىل رؤســاء مجيــع الربملانــات األخــرى للــدول ذات الســيادة

 *0F.ادوضعه االحت بتعريف الربملان الوطين كمااليت تفي 

ــه الــدعوة إىل رئيســي  -2 اللســني  يف حالــة الربملانــات املكونــة مــن جملســني، توجَّ
 كليهما.

الرئيســــية  دات واملنظمــــات الربملانيــــة اإلقليميــــة والدوليــــةرؤســــاء االحتــــاجيــــوز ل -3
وكـــــذلك ملمثلــــــي الـــــربامج والوكــــــاالت التابعـــــة ملنظومــــــة األمـــــم املتحــــــدة أن حيضــــــروا 

 مداوالت املؤمتر بصفة مراقبني.

جيـــوز أيضـــاً للمثلـــني الـــدائمني لـــدى األمـــم املتحـــدة يف نيويـــورك أن حيضـــروا  -4
 مداوالت املؤمتر بصفة مراقبني.

 م الوفودحج

 4 قاعدةال

وبرملــان  عضـوبرملــان يتجـاوز حجــم وفـد كـل äÃ مـن حيــث املبـدأ، ال جيـوز،   
منتســـــب عـــــن ســـــتة أشـــــخاص (عشـــــرة أشـــــخاص يف حالـــــة الربملانـــــات املكونـــــة مـــــن 
جملسني)، مبن فيهم رئـيس الوفـد. وال جيـوز، مـن حيـث املبـدأ، أن يضـم أي وفـد مـن 

 بة أكثر من شخصني اثنني.الوفود املراقِ 

 جدول األعمال والقواعد

 5 قاعدةال 

يقوم املؤمتر يف بداية مداوالتـه بـإقرار جـدول أعمالـه وقواعـده. ويُعـرض علـى   
املــــؤمتر جــــدول أعمــــال مؤقــــت إىل جانــــب مشــــروع القواعــــد الــــذي اقرتحتــــه اللجنــــة 
التحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريية.

                                                           
الربملــان بأنــه "جملــس وطــين يتمتــع علــى األقــل، وفقــاً للقــانون  1993كــان اللــس الربملــاين الــدويل قــد عــّرف يف عــام    *

 الوطين، بسلطة التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية".
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 واللجنة التحضرية ¡رئاسة المؤتمر

 6 قاعدةال

ين الـــــدويل رئاســـــة املـــــؤمتر، وافتتـــــاح جلســـــاته، يتـــــوّىل رئـــــيس االحتـــــاد الربملـــــا -1
ويــــدعو ، وتوجيــــه مــــداوالت املــــؤمتر، وضــــمان التقيّــــد بالقواعــــد، واختتامهــــاوتعليقهــــا 

، ويعلـن اختتـام املـؤمتر. وتكـون قـرارات الـرئيس يف هـذه املتكلمـني إىل الكـالمالرئيس 
 املسائل �اية وتُقبل بدون مناقشة.

تلّقــي أن يل غــري املشـمولة بــذه القواعــد، بعــد يبـت الــرئيس يف مجيــع املســائ  -2
 مشورة اللجنة التوجيهية عند الضرورة.

دة الــــرئيس نـــواب الــــرئيس الـــذين تقــــرتحهم اللجنـــة التحضــــريية ســـاعَ مب يقـــوم -3
نــــواب الــــرئيس واجبــــات  ويتــــوّىل  علــــى أســــاس جغــــرايف مــــن بــــني رؤســــاء الربملانــــات.

 الرئيس إذا طلب هذا األخري ذلك.

 7القاعدة 

تتــألف اللجنــة التوجيهيــة مــن رئــيس االحتــاد الربملــاين الــدويل، ونائــب رئــيس  -1
اللجنـــة التنفيذيــــة لالحتــــاد، واملقــــرر املعــــني مـــن اللجنــــة التحضــــريية، وأعضــــاء اللجنــــة 

 التحضريية.

ـــــة  -2 ـــــةتقـــــوم اللجن ـــــيت يســـــاعدها األمـــــني العـــــام لالحتـــــاد الربملـــــاين التوجيهي ، ال
املناســــبة لضــــمان تنظــــيم املــــؤمتر تنظيمــــاً فعــــاًال وســــري الــــدويل، باختــــاذ مجيــــع التــــدابري 

 طبقًا هلذه القواعد. ¡مداوالته سريًا سلساً 

 الترتيب -الحق في الكالم 

 8القاعدة 

والشخصــــيات األخــــرى إىل أخــــذ  والرؤســــاءجيــــوز دعــــوة رؤســــاء الربملانــــات  -1
 الكلمة وخماطبة املؤمتر:

ة للحضــور طبقــاً مجيــع رؤســاء الربملانــات الــذين تلقــوا دعــو   ‘1’
القواعـــد، مبـــن فـــيهم رؤســـاء كـــال جملســـي الربملـــان   من هذه  3للقاعدة 

 جملسني؛  يف حالة الربملانات املكونة من 

 عضـوية منتسـبة الـيت لـديهارؤساء الالس الربملانيـة الرمسيـة   ‘2’
 االحتاد الربملاين الدويل.  يف دائم ومركز مراقب 

يف حفــــل افتتــــاح املــــؤمتر،  كّلميُــــدعى األمــــني العــــام لألمــــم املتحــــدة إىل الــــت -2
يف املــــؤمتر. وجيــــوز  تكّلمرئــــيس اجلمعيــــة العامــــة لألمــــم املتحــــدة إىل الــــأيضــــاً ويـُـــدعى 
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لـــرئيس املـــؤمتر علـــى حنـــو اســـتثنائي، بعـــد التشـــاور مـــع اللجنـــة التوجيهيـــة، أن يـــدعو 
 يف املؤمتر. تكّلمشخصيات أخرى إىل ال

 9القاعدة 

يكون من حق كل رئـيس برملـان أن يـتكلم ملـدة مخـس دقـائق. ويف احلـاالت  -1
يكـون  ¡اليت يرغـب فيهـا كـال رئيسـي برملـان مكـون مـن جملسـني يف الـتكّلم يف اللـس

 من حق كل منهما التكّلم ملدة أربع دقائق.

‘ 2’ 1-8 يكون لرؤساء الـالس الربملانيـة الرمسيـة املشـار إلـيهم يف القاعـدة -2
 ملدة ثالث دقائق. أعاله احلق يف أن يتكّلم كل منهم

جيــوز لــرئيس املــؤمتر أن يــأذن، بنــاء علــى مشــورة اللجنــة التوجيهيــة، بتضــمني  -3
 احملاضر الكلمات اليت مل يتسّن ألحد الوفود إلقاؤها يف املؤمتر مث بنشرها الحقاً.

 10القاعدة 

الرتتيـــــب الـــــذي تُلقـــــى بـــــه كلمـــــات  حتـــــدد أمانـــــة االحتـــــاد الربملـــــاين الـــــدويل  
املتكّلمــني، علــى أن تأخــذ يف االعتبــار قــدر اإلمكــان، التفضــيالت الــيت أعــرب عنهــا  
كـــل وفـــد مســـجَّل. ويبــــت رئـــيس املـــؤمتر، تســــاعده يف ذلـــك اللجنـــة التوجيهيــــة، يف 

 مجيع املسائل املتعلقة برتتيب إلقاء كلمات املتكلمني.

 11القاعدة 

رين مقاطعـــة املتكّلمـــني إال بشـــأن نقطـــة نظـــام. ويبـــت ال جيــوز ملنـــدوبني آخـــ  
 رئيس املؤمتر  فوراً وبدون مناقشة يف مجيع نقاط النظام.

 21القاعدة 

يوجه الـرئيس نظـر أي مـتكّلم ال يتقيّـد باملوضـوع املطـروح للمناقشـة أو خيـل   
ÉÑæ باملناقشـة باسـتخدامه عبـارات مسـيئة إىل احـرتام النظـام. وجيـوز للـرئيس عنـد الضــر 

أن يســــــحب اإلذن املمنــــــوح لــــــه بــــــالتكّلم وأن يشــــــطب مــــــن احملضــــــر أي كلمــــــات 
 مستهَجنة.

 

 31القاعدة 

ينظـــر الـــرئيس فـــوراً يف أي حـــدث قـــد يقـــع أثنـــاء انعقـــاد املـــؤمتر ويتخـــذ عنـــد   
 الضرورة أي تدابري تلزم الستعادة النظام.
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 اعتماد اإلعالن

 41القاعدة 

 إعالن رمسي. خيتتم املؤمتر أعماله باعتماد -1 

اللجنـة التحضـريية علـى مجيـع املشـاركني  أعدتـهيُوزَّع مشـروع اإلعـالن الـذي  -2
 قبل املؤمتر.

جتتمـــع اللجنـــة التحضـــريية عشـــية املـــؤمتر وجيـــوز هلـــا أن تعـــّدل نـــص اإلعـــالن  -3
 عند الضرورة.

 يعرض املقرر مشروع اإلعالن على املؤمتر. -4

 الوثائق الرسمية

 15القاعدة  

صر الوثائق الرمسية للمؤمتر يف كل من جدول األعمال املؤقت تنح -1
ومشروع اإلعالن اللذين تعدمها اللجنة التحضريية، ومشروع القواعد والتقارير 
الصادر با تكليف من اللجنة التحضريية للمؤمتر، وقائمة املشاركني ويومية وقائع 

 املؤمتر اللتني تعدمها األمانة.

ومشروع القواعد وتوزَّع  املؤقت هو ومشروع اإلعالنيُعد جدول األعمال  -2
باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة. وُتعد الوثائق األخرى وتوزَّع باللغتني 

 اإلنكليزية والفرنسية فقط ومها لغتا العمل الرمسيتان لالحتاد الربملاين الدويل.

زيع لغرض تو  اجللسات العامةُختصص مناضد توضع عند مداخل قاعة  -3
 وثائق املعلومات اليت قد ترغب الوفود يف أن جيري توزيعها.

 

 األمانة

 16القاعدة 

يقوم األمني العـام لالحتـاد الربملـاين الـدويل أو ممثلـه مبسـاعدة رئـيس املـؤمتر يف  -1
 توجيه مداوالت املؤمتر.

جيوز للـرئيس أن يـدعو األمـني العـام لالحتـاد أو ممثلـه إىل توضـيح أي مسـألة  -2
 طرح أثناء املناقشة.تُ 

 


