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 تفسري  املصطلحات:

 اء يف منظمة التعاون اإلسالمي.جمالس الدول األعض األمانة العامة الحتاد :  األمانة العامة
 األمني العام الحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي. :  األمني العام
 مؤمتر احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي :  مؤمتر االحتاد

 نظمة التعاون اإلسالمياللجنة التنفيذية الحتاد جمالس الدول األعضاء يف م :  اللجنة التنفيذية
الئحة إجراءات مجعية األمناء العامني للمجالس األعضاء يف منظمة التعاون  الئحة اإلجراءات: 

 اإلسالمي.
 مجعية األمناء العامني الحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي :   اجلمعية
حتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون عضو يف مجعية األمناء العامني ال :              عضو

  اإلسالمي
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 مجعية األمناء العامني للمجالس األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي

 
 األهداف:
ــ توفري إطار لتحقيق تعاون مثمر وبّناء فيما بني األمانات العامة جملالس الدول األعضاء يف منظمة  1

 التعاون اإلسالمي.
قاءات فيما بني األمناء العامني جملالس الدول األعضاء يف االحتاد يف فضاء الربملانات ــ تعزيز الل 2

 األعضاء ويف احملافل اإلقليمية والدولية.
 ــ تبادل اخلربات، العملية والعلمية بغية ترقية األداء وجتويده يف األمانات العامة للمجالس األعضاء. 3
ق بني األمانات العامة للمجالس األعضاء هبدف بلوغ الغايات ــ تدعيم االتصال والتعاون والتنسي 4

 املشرتكة.
ــ فتح قنوات اتصال بني مجعية األمناء العامني للمجالس األعضاء واألجهزة املماثلة هلا يف  5

االحتادات الربملانية اإلقليمية والدولية بغرض تبادل اخلربات وإجياد فرص للتدريب ورفع مستوى 
 األداء.
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 ئحة تنظيمية ألعمالال

 ة التعاون اإلسالميممجعية األمناء العامني للمجالس األعضاء يف منظ
 

 التشكيل
 

 : 1املادة 
ــ تتكون مجعية األمناء العامني للمجالس األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي من األمناء العامني  1

 للمجالس األعضاء أو من ينوب عنهم.
 

 االجتماعات
 : 2املادة 

ــ تعقد مجعية األمناء العامني مرة كل سنة ويكون االجتماع متزامنًا مع مؤمتر احتاد جمالس الدول األعضاء  1
 يف منظمة التعاون اإلسالمي السنوي.

ــ جيوز للجمعية وبناء على طلب أي من أعضائها ومبوافقة مخس أمانات عامة ــ أن تعقد اجتماعات  2
 ليمية والدولية اليت تشارك فيها اجملالس األعضاء يف االحتاد.إضافية على هامش االجتماعات اإلق

 :3املادة 
 ــ ترفع مجعية األمناء العامني توصياهتا إىل مؤمتر االحتاد. 1

 :4املادة 
ــ ترسل الدعوة الجتماعات مجعية األمناء العامني إىل مجيع الربملانات األعضاء واملراقبني واملدعوين قبل  1

 وقت كاف.
 :5 املادة
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ــ يكون برملان البلد املضيف الجتماع مجعية األمناء العامني مسؤواًل عن توفري كافة التسهيالت الالزمة  1
 لالجتماعات.

 :6املادة 
ــ جيوز ألي من أعضاء مجعية األمناء العامني أن يطلب استضافة اجتماع استثنائي ــ ويف حالة موافقة  1

 يدعو رئيس مجعية األمناء العامني إىل عقد االجتماع االستثنائي. أغلبية أعضاء مجيعة األمناء العامني
 

 الرئاسة
 :7املادة 

 ــ رئيس الدورة املنتهية يستهل اجللسة االفتتاحية حلني انتخاب رئيس الدورة اجلديدة. 1
 ــ يتم اختيار رئيس وفد البلد املضيف رئيساً لالجتماع والدورة اجلديدة. 2
تبًا يتكون من نائبني للرئيس من بني رؤساء الوفود من منطقتني جغرافيتني خمتلفتني. ــ تنتخب اجلمعية مك 3

 ويتوىل املكتب مبساعدة األمني العام لالحتاد أو من ينوب عنه سري أعمال االجتماع.
 :8املادة 

أو الدولية ــ يتوىل رئيس الدورة رئاسة الدورات االستثنائية واملنعقدة على هامش االجتماعات اإلقليمية  1
 أثناء فرتة رئاسته.

اسة نائب الرئيس من املنطقة اجلغرافية اليت من املقرر أن تستضيف ئــ يف حالة غياب رئيس الدورة يتوىل الر  2
 االجتماع القادم جلمعية األمناء العامني بصورة مؤقتة.

 :9املادة 
اجلمعية ويدعو املتحدثني إللقاء   الرئيس هو الذي يفتتح اجللسات ويرفعها وخيتتمها ويوجه أعمالــ  1

 كلماهتم ويطرح املواضيع للبت فيها وقرارات الرئيس يف هذه املسائل هنائية وتقبل دون مناقشة.
ــ يفصل الرئيس يف كافة املسائل اليت ال تشملها هذه املواد بعد  أخذ مشورة مكتب اجلمعية واألمني العام  2

 لالحتاد.
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 اللجان
 :10املادة 

وز للجمعية حسب الضرورة، أن تشكل جلاهنا من بني أعضائها أو اهليئات األخرى املنبثقة عنها جيــ  1
حسب ما تقتضيه دراسة البنود املدرجة يف جدول أعماهلا وتقدم هذه اللجان واهليئات تقاريرها وتوصياهتا إىل 

 مكتب اجلمعية.
لتنظيم الفعال واألداء السلس ملناقشات ــ يقوم مكتب اجلمعية بكافة اإلجراءات الضرورية لتأمني ا 2

 االجتماع وذلك باالستعانة باألمني العام لالحتاد.
 

 جدول أعمال االجتماع
 :11املادة 

ــ تعد األمانة العامة مشروع جدول أعمال اجلمعية بالتنسيق مع رئيس اجلمعية وتعرضه على اللجنة  1
 التنفيذية.

الربملانات األعضاء يف االحتاد مبشروع جدول األعمال ضمن الوثائق  ــ يوايف األمني العام لالحتاد كافة 2
 التحضريية الجتماع مؤمتر االحتاد.

 ــ جيوز للجمعية تعديل مشروع جدول األعمال املقرتح أو إقراره. 3
 ــ تعتمد اجلمعية جدول أعماهلا يف بداية جلستها األوىل. 4
 ن ينظر خالف البند )البنود( املعقود من أجله/ أجلها.االستثنائي للجمعية أ ــ ال جيوز لالجتماع 5

 :12املادة 
أن يعرضوا على األمانة العامة لالحتاد مقرتحات بتعديل أو إدراج بند )بنود(  ــ جيوز ألعضاء اجلمعية 1

إضافية يف مشروع جدول األعمال وذلك قبل انعقاد املؤمتر السنوي لالحتاد بشهرين. ويشرتط أن ترفق هبذه 
 املقرتحات مذكرة تفسريية ومشروع قرار.

 :13املادة 
 ر احلكيم.ــ يفتتح االجتماع بتالوة آيات من الذك 1
 ــ يفتتح األمني العام أو من ينوب عنه اجللسة األوىل. 2
ــ التقرير السنوي املقدم من مكتب اجلمعية هو األساس للمناقشات العامة اليت يستهل هبا االجتماع  3

 مناقشاته.
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 التحدث ــ النظام ــ املقرتحات
 :14املادة 

 ــ ال جيوز ألي عضو أن يتحدث بدون إذن الرئيس. 1
 ــ يتحدث أعضاء اجلمعية حسب دورهم يف طلب التحدث. 2
 ــ ال جيوز ألي عضو أن يقاطع املتحدث إال يف نقطة نظام. 3
 ــ يفصل الرئيس مباشرة وبدون مناقشة يف كافة نقاط النظام. 4

 :15املادة 
شات باستخدامه ــ يلفت الرئيس نظر املتحدث يف حالة خروجه عن موضوع املناقشة أو إساءته إىل املناق 1

لعبارات نابية. وجيوز للرئيس عند الضرورة أن يسحب اإلذن بالتحدث كما جيوز له أن حيذف العبارات 
 النابية من احملضر.

 :16املادة 
ــ يتعامل الرئيس مباشرة مع أي طارئ حيدث خالل انعقاد االجتماع وأن يتخذ، عند الضرورة، أي إجراء  1

 اجتماع اجلمعية. تتطلبه إعادة النظام ألعمال
 :17املادة 

ــ للمقرتحات اإلجرائية أولوية على املسائل املوضوعية، حبيث تعلق املناقشات حول األخرية أثناء النظر يف  1
 األوىل.

ــ يف النقاش املتعلق باملقرتحات اإلجرائية ال جيوز االستماع إال لصاحب االقرتاح وألحد املمثلني الذين  2
 لديهم رأي معارض.

 
 النصاب ــ توافق اآلراء ــ التصويت

 :18املادة 
 يعقد اجتماع مجعية األمناء العامني مبن حضر من أعضائها، أو من ينوب عنهم.ــ  1

 :19املادة 
ــ تتخذ كافة القرارات واملقررات بتوافق اآلراء، ــ وإذا مل يتم التوصل إىل توافق فإهنا تتخذ بأغلبية ثلثي  1

 ضرين يف جلسة االفتتاح الجتماع اجلمعية.أصوات أألعضاء احلا
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 :20املادة 
 ــ ال جيوز التصويت إال حبضور ما ال يقل عن نصف عدد الوفود املشاركة يف ذلك االجتماع. 1
ــ يتم التصويت يف اجتماع اجلمعية عادة برفع األيدي أو بالوقوف واجللوس. ومع ذلك جيوز يف أي وقت  2

 لب من أحد أعضاء اجلمعية، إجراء التصويت بنداء األمساء أو باالقرتاع السري.يراه الرئيس ضرورياً أن يط
 .ــ عند التصويت ال يعتد إال بأصوات املؤيدين واملعارضني 3

 :21املادة 
ــ يصوت أعضاء اجلمعية على النصوص املقدمة من اللجان واهليئات األخرى دون إجراء نقاش حول  1

 فحوى هذه املواضيع.
 جيوز فتح باب أي نقاش أو تصويت بشأن موضوع سبق للجمعية أن درسته أو اختذت قراراً بشأنه.ــ ال  2

 :22املادة 
 أن يوقف عملية التصويت بعد البدء فيها إال الستيضاح كيفية إجراء التصويت. ــ ال جيوز ألحد  1
ت احلصول على إذن بذلك ــ جيوز للمندوبني الراغبني يف تقدمي إيضاح مقتضب حول موقفهم يف التصوي 2

 من الرئيس بعد انتهاء عملية التصويت.
 ــ ال جيوز تقدمي أي إيضاح بشأن التصويت على التعديالت أو املقرتحات اإلجرائية. 3

 
 التعديالت

 :23املادة 
 ــ جيوز ألي من أعضاء الوفود تقدمي تعديل على املقرتحات أو مشاريع القرارات أو التعديالت الفرعية. 1
ــ تقدم التعديالت خطية وجيوز تقدمي التعديالت، والتعديالت الفرعية إىل أن يتم اعتماد النصوص املعنية  2

 من جانب اجلمعية.
 :24املادة 

 ــ ينبغي أن تكون التعديالت والتعديالت الفرعية متعلقة بالنص. 1
 املتعلق هبا.ــ جيري التصويت على التعديالت والتعديالت الفرعية قبل إقرار النص  2
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 سكرتارية اجتماع اجلمعية
 :25املادة 

ــ يكون األمني العام مسؤواًل عن سكرتارية اجتماع اجلمعية. ويقوم األمني العام أو من ميثله مبساعدة  1
 الرئيس يف توجيه أعمال االجتماع.

رة إىل اجتماع اجلمعية ــ جيوز لألمني العام أو من ميثله يف أي وقت وبناء على طلب الرئيس تقدمي املشو  2
 حول أي موضوع قيد النظر يف االجتماع.

 :26املادة 
 ــ يقوم األمني العام بإحالة كافة الوثائق املتعلقة باملؤمتر إىل الربملانات األعضاء خالل ثالثة أشهر. 1
د )العربية ــ اإلجنليزية ــ يوفر برملان البلد املضيف الرتمجة الفورية للمناقشات بلغات العمل املعتمدة يف االحتا 2

 ــ الفرنسية(.
 :27املادة 

 ــ حتتفظ األمانة العامة لالحتاد بوثائق اجتماع اجلمعية يف قسم حمفوظاهتا. 1
 ــ تتوىل األمانة العامة نشر وتوزيع احملاضر املوجزة للجلسات قبل انعقاد اجتماع اجلمعية التايل. 2
 

 اختتام اجتماع اجلمعية
 :28املادة 

 ـ يتلو الرئيس يف ختام اجتماع اجلمعية القرارات الرئيسية اليت مت اعتمادها.ـ 1
ــ ترفع الوفود إىل برملاناهتا القرارات واملقررات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اجلمعية بغية احلصول على  2

 أكرب قدر من الدعم الفعال لتنفيذ تلك القرارات والتوصيات.
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 اعتماد الئحة اإلجراءات
 :29املادة 

 ــ تقوم مجعية األمناء العامني باعتماد وتعديل الئحة اإلجراءات بأغلبية ثلثي األعضاء املشاركني واملصوتني. 1
ــ تقدم املقرتحات املتعلقة بتعديل الئحة إجراءات اجلمعية مكتوبة، وترسل قبل شهرين على األقل من  2

ادر األمانة العامة بإرسال هذه املقرتحات إىل كافة الربملانات ألمانة العامة، وتباانعقاد اجتماع اجلمعية إىل 
األعضاء. كما ترسل عند الضرورة أي اقرتاحات بشأن التعديالت الفرعية إىل الربملانات األعضاء قبل شهر 

 على األقل من موعد انعقاد اجتماع اجلمعية.
 اجتماع اجلمعية تلقائياً. ــ يدرج أي طلب لتعديل الئحة إجراءات اجلمعية يف جدول أعمال 3

 :30املادة 
 ــ جيوز جلمعية األمناء العامني تعديل الئحة اإلجراءات بناء على طلب أي من الربملانات األعضاء. 1
 ــ التعديل )التعديالت( لن يكون نافذاً إال بعد اعتماده من مؤمتر االحتاد. 2
 
 


