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  والعشروناحلادية الدورة 
 للجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العريب

 2017 /فرباير – شباط / 11بريوت 
 

 
 من جدول األعمال   21ل.ت /5البند 

 
 مذكرة األمانة العامة حول

 املؤمتر الرابع والعشرين لالحتاد الربملاين العريب
 :اآليتاملتعّلق ابنعقاد املؤمتر والذي يتضّمن ميثاق الحتاد ونظامه الداخلي إىل  استناداا  - أّولا 

   اآليت( من ميثاق االحتاد اليت تنص على  5إىل الفقرة ) أ ( من  املادة )  استنادا: 
ينعقد املؤمتر يف شهههههههههههرر منار/ مار  من ك  عا  يف بلد مقر األمانة العامة لالحتاد الربملاين  أ." 

العريب، وجيوز ألية شهههههعبة برملانية عربية اسهههههت هههههافته بناو علف ةلا منرا ولوافقة اللجنة التنفيذية 
 لالحتاد ابألغلبية املطلقة."

 
   اآليت( من النظام الداخلي لالحتاد اليت تنص على  5إىل الفقرة ) أ ( من  املادة )  استنادا: 

ينعقد املؤمتر يف شههههرر منار/ مار  من ك  سههههنة يف بلد مقر األمانة العامة لالحتاد. وجيوز ألية  أ.  "
نة التنفيذية ابألغلبية املطلقة، وحتدد اللجنة شهههههههعبة اسهههههههت هههههههافته بناو علف ةلا منرا وموافقة اللج

عا شب  شههههرر  إىل ين علف األش  من التاريخ احملدد اترخيه وجدول أعماله، ويدعو رئيس الحتاد الشههههق
 انعقاده ما مل تقرر اللجنة التنفيذية غري نلك يف احلالت الطارئة."

 
   اآليت( من ميثاق االحتاد اليت تنص على  18إىل الفقرة ) أ ( من  املادة )  استنادا: 

 :اآلتيةتتوىل اللجنة التنفيذية الختصاصات  "  
 اشرتاح جدول أعمال املؤمتر وموعد ومكان انعقاده ." .أ
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، )القاهرة الربملاين العريبالدورة العشرين للجنة التنفيذية لالحتاد عن  لقرارات الصادرةإىل ا استناداا  -اثنياا 
 :، واليت تتضمن اآليتابنعقاد املؤمتر الرابع والعشرين لالحتاد(، واملتعلقة 08/09/2016

 
كما أوصت اللجنة ابملوافقة على املؤمتر للدورة القادمة للجنة التنفيذية لالحتاد،يرتك موضوع حتديد زمان ومكان 

 والذي تضمن: مشروع جدول أعمال املؤمتر،

 إشرار جدول األعمال. .1
 تقرير الرئيس عن نشاةه ونشاط اللجنة التنفيذية منذ املؤمتر الثالث والعشرين. .2
 تقرير األمني العا  حول أوضاع الحتاد وأنشطته منذ املؤمتر الثالث والعشرين. .3
 مداخالت السادة رؤساو الربملاانت ورؤساو الوفود حول الوضع العريب الراهن . .4
 .2017خالل عا  يف إلشليمي لالحتاد النشاط الدويل وا .5
 :اجتماعات اللجان الدائمة يف الحتاد .6

 جلنة الشؤون السياسية والعالقات الربملانية . .أ
 جلنة الشؤون املالية واالقتصادية. .ب
 جلنة شؤون املرأة والطفولة. .ج

 .2017خطة عم  الحتاد لعا   .7
 الشؤون املالية: .8

 .2016احلساب اخلتامي لعام  .أ
 .2017االحتاد لعام مشروع موازنة  .ب

 انتقال الرائسة. .9
 ما يستجد من أعمال.  .10

 
، يف املكان الذي 2017تقرتح األمانة العامة لالحتاد أن يعقد املؤمتر يف األسبوع األخري من شرر منار )مار ( 

 جيري التفاق عليه يف الجتماع الراهن للجنة التنفيذية.
 

 واألمر معروض علف اللجنة.


