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  والعشروناحلادية الدورة 
 الربملاين العريبللجنة التنفيذية لالحتاد 

 2017 /فرباير – شباط / 11بريوت 
 

 من جدول األعمال   21ل.ت /6البند 
 

 مذكرة األمانة العامة حول
 املوافقة على قائمة املنظمات العربية والدولية اليت ميكن

 مراقباالحتاد بصفة  مؤمتراتحضور إىل دعوهتا 
 

 من ميثاق االحتاد الربملاين العريب على أن من بني اختصاصات مؤمتر االحتاد: 10من املادة  )هـ(تنص الفقرة 
 

" املوافقة على حضـــــور املراقبا من املنظمات وا يلات العربية وايقليمية والدولية اجتماعات 
 املؤمتر."

 
بني اختصااااااااااااااااصاااااااااااااااات الل ن   منمن ميثاق االحتاد الربملاين العريب على أن  18من املادة  )ج(وتنص الفقرة 

 الحتاد:لالتنفيذي  
 

عمال مؤمترات االحتاد أحضــــور إىل ايقليمية والدولية اليت ســــتدعى  "  اقرتاح قائمة املنظمات
 بصفة مراقب وعرضها على املؤمتر."

 
 من النظام الداخلي لالحتاد على أن من بني اختصاصات مؤمتر االحتاد: 8من املادة  )هـ(وتنص  الفقرة 

 
" املوافقة على حضور املراقبا من املنظمات وا يلات العربية وايقليمية والدولية اجتماعات 

 املؤمتر."
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وتسهيالً  ،وقد سبق لالحتاد أن وجه الدعوة إىل عدد من املنظمات العربي  والدولي  حلضور عدد من اجتماعاته
ضاااااااور إىل حبي  والدولي  اليت ميكن دعوهتا   املنظمات العر تقرتح األمان  العام  املوافق  على قائم ،للعمل يف املساااااااتقبل

 .مراقبمؤمترات االحتاد وندواته بصف  
 املنظمات وا يلات العربية: -أوالا 

 
 .جامع  الدول العربي  و اهليئات التابع  هلا .1
 .الربملان العريب .2
 .احتاد املغرب العريب .3
 .جملس الشورى الحتاد املغرب العريب .4
 .العرباحتاد احملامني  .5
 .احتاد احلقوقيني العرب .6
 .األمناء العامني للربملاانت العربي   مجعي  .7
 العربي .جملس التعاون لدول اخلليج  .8
 .منظم  املرأة العربي  .9

 .االحتاد العام للصحفني العرب .10
 عات الدول العربي .ااحتاد إذ .11
 ئتالف الربملانيات من الدول العربي  ملناهض  العنف ضد املرأة.ا .12
 الربملانيني العرب للسكان والتنمي .منتدى  .13
 والدراسات التشريعي . املعهد العريب للتدريب الربملاين .14
 مؤسس  الفكر العريب. .15
 اجمللس الدويل للغ  العربي . .16
 .االحتاد الدويل لنقاابت العمال العرب .17
 .العرب احتاد الكتاب .18
 .احتاد الشباب العريب .19
 .االحتاد العام للطلب  العرب .20
 لغرف الت ارة والصناع  والزراع  للبالد العربي .االحتاد العام  .21
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 املنظمات وا يلات الدولية وايقليمية: -اثنياا 

  
 .االحتاد الربملاين الدويل  .22
 .االحتاد الربملاين اإلفريقي .23
 .اإلسالمي التعاونمنظم   .24
 .اإلسالمي التعاوناحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظم   .25
 .الربملان األورويب .26
 الربملاني  جمللس أورواب.اجلمعي   .27
 جملس أورواب. .28
 رابط  الدول املستقل . يف اجلمعي  الربملاني  الحتاد الدول األعضاء .29
 رابط  جمالس الشيوخ والشورى واجملالس املماثل  يف إفريقيا والعامل العريب. .30
 مؤسس  وستمنسرت للدميقراطي . .31
 لبنان.دعم التنمي  الربملاني  يف برانمج  –االحتاد األورويب  .32
 اجلمعي  الربملاني  للبحر األبيض املتوسط. .33
 االحتاد من أجل املتوسط. .34
 بريوت. - UNDPبرانمج األمم املتحدة االمنائي  .35
 اجلمعي  الربملاني  اآلسيوي . .36
 .احتاد برملاانت دول أمريكا الالتيني   .37
 .برملان اآلند .38

 
 واألمر معروض على اللجنة.

 


